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o Govcrno brasileiro p^arA Em ap6sdas Tom- 400 milhocs de d61ares, em dois nar pclo susgensao
peratura 

alios, 
pela compra

Mix (Re"- nodera remeter
¦ na 'I milhoes de d61ares como remune- Administracao da Bolsa de Valo-

' 'racao do capital do ma- res reiterou um pedido cscla-
gui). Mfn.i a Brascan do Canada recimento a empresa sobre as no-
Tereta e jpor deUfrminaQao do Prcsidcnte
ta) (Mapa* • da- f|^ \ Geisel, o Mini.st.ro das Minas aclon^rio polo grupo Brascan. O

J 18, t ,^TF Energia, Shigeaki Ueki, j& comu- pedido anterior nao obtcve rcs-
>¦¦¦ .* - nicou a decisao ao General Figuei- posta.

. '' *!j(SSfflP^(v redo Brasilia, o Ministro Shi-
v_ —y I fl §pifl| VV Na scxta-feira passada, nu- geaki Ueki, ao ser pergUntado so-
precos venda avuisa, 

'i 
f. IR "li ma reuniao rcalizada cm Sao Pan- bre a compra da Light, repctiu

E , do do Rod. jomiro . " 1 ill 1" com a diretoria da Eletrobras "ma frase que vcm dizendo des|
mM0CV|v / XM^ifgaM _ cmpresa estatal que sera de a semana passada: E um as-
!aTjI agente da compra, por dctermi- sun to muijo complexo." Como saiu5.00 

jHfi^J f «'¦ •nHPE^Hl nacao do Govcrno — o Minisl.ro tarde do gabinete (as 20h20m),
. . ¦ Ct$ 

1® W^gtoLkkM Shigeaki Ueki divulgou os termos pediu que se registrassc esse ho-
Outro. E>i.doi< ! rn <^HHwS |2{HHRyK9RH^nSflj|^^^^HI|^pK JBBBIBlgfiM gerais da opcracao, pclos quai.s rario, a fim de cnl'atizar que as
di». flwii. . • cr$ 10.00 jjL,.+ wBmBNm a Light deverd reinvestir no Bra- negqeiaeoes envoiviam "um as-
Dominoos ".°° ^KT sil o restante do valor da venda, sunto realmente muito comple-

•Sf/ VH 188 milhoes de
• (HI.. 

|||| 
T.I. 264-6807: ^ 

ex-Primeira-Ministra indi-
3 mess. . . . cr$ 420,00 ana Indira Gandhi recupe- I - ri • i 1

=r-—I Policia tira SaSSfe Alalia 
venders Cernl assegura Enviadopapal

3 mcsci . . . Cr$ 600,00 — " ., . . _ _ •
-,,r~ "Pedalada" SS5SSSM (4bricaspara 

qmoregme jatemsolu?ao

;:r;:r 46o| rir> sealiestro ,a 
ter?a/c^ vassfa'vor paear dividas mudwido Para Beagle

6 mcses Cr$ Boo.oo U.II oCU UC511U ordctii do Parlamcnto, que T C?" " 1 declaroil culpada de dificul- Numa reuniao na Sccrclarla tic O Prcsidcnte Ernc.sto Gci.scl rca- Ap6s os primclros contains nrn
p«»»i. vii «r«, .... «odo . O secretarlo de SeguranQa do Rio inauerito 

varlamcn- Fazcnda de Sao Paulo, ontre o Secrc- lirmou, num cncontro com o Sena- Buenos Aires, o emissar.o do Papa vai
I.r.iiiri. nacion.lt Grande do Sul, coronel Rubem Mou- tOT um 1 MuHlo Macedo> 0 Sr Jorge Wol- dor Pctronlo Portella, considerar mul- levar ao Chile uma proposta: a Ar-
3 mcses . . . Cr$ 550,00 ra' Jardlm, cm nota "fcito -para-nao tar aos ncgouos de seu filho Alalia e dols funclonarios do lo imporlante que a nagao se cons- gcntlna acelta a soberania chilcna so-
6 m«.v . . . Cr$ 990,00 rcsponder a pcrguntas . assegura que, Sanjay, enquanto era Pn- Qanco do Brasll; fol decidido que o clent!^ de quc 0 m0mdnto nao e ape- brc as ilhafi Lf!nnox> pi,:lon R Nl"'va'

exterior - VI, aarca: A™*- 
"f6 

?BS|f' "ft 
^SJT ' ™eira-MiniStra. Indira tem AtaUa dcvcr&f vender suas fa- nas dc'tran.sica„ de Governo, mas do nocanal dc BcaK)c- desd« C|U0 ?s df

Ctniral, Amiric. do afcua?a0' "-'Tguhu do policial do 61 anos c sua pristio e:cpira- brlcas de aimento, dc Brasilia, e a de transicao dc regime Quis dizcr so- pa.ses rfinunclem a reclamaQoe| de

SaJalocaso Scasal urugualo «*. ?"«# terminate ope- negro de 
JJJ 

de Salvador, para sal- 
^ q prcs|clcnlc do qongresso, quc Sa^ao^Ln^ou do

3 mese. . . . us$ 207.00 que dcsapaSceu de Porto Alcgre riodo parlamentar durante da®s amaaj. 
^^g,diat^Cnte 

"° Gcner|| Figueiredo iniciara seu Pacifico (argentina).
6 mate* . . . us$ 4u.oo aparcceu presq no Uruguai. qual foi eondenada, o que A aecisao • ' , B Govcrno com a rcintegra<;ao do es- <-> Cardeal italiano Antonio Samo-

i ano ... . us$ 8J9.oo 
x>lcli foi idcntificado por um jor- aconteceu ontem. Nestes oito c°mup pa a ao p . 

Brasilia, l,ado do dlreit,° re, que ontom chegou a Buenos Aires
Aminca do Suh nulLsta da rcvi.sta Veju, que prc.sen- dias, sens partidarios prom.o- C0, -lino r >¦ e t ado por Alalia Sobre a composi<;ao das novas Me- c se reunlu com o Chanccler Carlos
3 mcses . . . us$ 150.00 Ciou parte do sequeslio. O cn.so, <liz veram uma campanha de agi- "iah ° 

duzl^ os principals ncgo- sas do Scnado c Camara, o Sr Pe- Pastor, na primeira etapa dc sua mis-
i Tno" us$ 600.00 nota, "tem muitas implicates poll- taqao emlodoopais,com,pe- ^adores Caiu no barranco do Aero- tronio Portella di-s.se desconhecer pre- Sao, expiicou que nao e "arbitro" nem

Otm.il pais..: ticas e Weol6gicas, envolvendo conhe- l(} menQ 12 mortos 8 viais . de 
'C()nKOnha.s 

sem ferimen- fcrencias, suas ou do Governo. Ob- "mediador" no conflito cntre os dois

3 mese  304.00 cldos eicmentas ligados a subversao ^ ^ Mra jd P para 0S passageiros. A servou que, se as conhecesse nao as regimes military sul-amerieanos. Sa-
a mese, . . . US$ 608.00 intemacional que cstao agtado clan- „ ml candidatar- Uslfa Ccnt,ral do Parana, qu« per- reveiaria: "O importante e que ha rnore, de 73 anos e espcciallsta do Va-
j us$ 1 216.00 destinamente no Brasil . Na Assem- n Hnmts- disputa. S6 tenho em vista a institui- ticano cm questocs da America La-

blSia gaicha Jol pedld, . exonerate se a novo mandate parlamcn- ti. . ,aa. e»te .« a,uele tl»a. (Pas. l« c cdUorU na pig. 10.
¦ ' <10 Stcrclario do sceuranta. (Pag. 4) tar, nas proxtmas ele,goes. w> <K 800 opcrarto. (Pagma »)
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da8" viWmJmo- Efo'Xa c os Estados7 Unidos,
extravioU'Se — Todos os do- *-{ • I *f. V8r& con.ti'3. o medico. muitos c3.rta.zcs asseguravam cjuc

vaijski « esposa, g.atifica-se , . ¦:. y' ^i 
. jjj flU O menino, mordido por cSo a lu'-a vai tei niinai esta sema-

afcndE»u'SEio~nSme"'da1*swi^v' *'' ' I W| vado ao Hospital do Gama, recc- A producao de petroleo caiu
prcta, Jrniifica-so quem encon- ••• '* iV* Jh* J1 jtfiSsfflp*! | 

"f I I. km beu medicacao inadequada. No ao nivei mais baixo ja registrado
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^ dia 

11, foi novamente ao hospital, ate^hoje no pafe (menos de 600mU

pUhagoes t»^^parece£^ por obm^^lurb Morreu no dia 20. (Pagina 9) da Oposicao iramana. (Pag. 13)
cumentos de John KirchhoferCabral Filho, em 23.12.78, gra- — -m

Aeroportotem Comlurb A0o popular 
Primas defende Advogadodiz

200_^^ 
pista 

nova em hmpQa* tentaimpedir a reforrm do que so Brasil

' 

20deianeiro pichafoes compra da CME sislema penal liberta 
Flavia

210 DOMBSncds <roriFpsfvppnra?ri onteni os^ruros Trpq advoeados de Julz de Fora O Areebispo de Salvador e Car- O advogado Decio Preitas, apos
A Oh de 20 de .ianeiro de 1979, Has Drincinais ruas de Botafogo entraram com acao popular em Belo deal Primaz do Brasil, Dom Avelar entendimentos de carater oficioso

1—um aviao Bandeirante com o Ministro e Jardim Botanico co- Horizonte nedindo a anulacao de to- Brandao Vileia, reclamou "maior em Montevideo anunclqu que basta-
ARRUMADEIRA / CO- da Aeronautica a bordo vai inaugu- ?prt ® 

rip in.pric6es aue iam de dos os atos Draticados nela Cemig — atensao ao sistema carcerario", que ra Uma solicitacao do Governo brasi-
PEIRA - PrecTsa-se c/ rar a segunda pista do Aeroporto In- CentraifE efricas de M nas Ge ^if no deve ser rcformado, "para torna-lo ieiro, atraves do Minlsterio das Rela-
rafs 227 4456 ternacional do Rio de Janeiro. Orien- *" ! ! SmZb esten- Srocesso de compra da Com anh niais leve e menos oneroso para aque- ?6es Miores, para que o Governorjts. 22/-4406.  tada nQ eixQ Leste.0estei sel-a a mais popular. Hoje a Comlurb esten processo de compra aa^ompanma leg que perdem a liberdade". No Rio, Uruguai liberie a brasileira FlaviaAb°bafEaNJu copi!°Mz. e'feife longa do pais, com 4 quilometros de do a limpeza ao Grajau ei a Ti- ^nsidera_ios ..uma violaeao da'pre- 0 ex-policial Mariel Mariscott se ofe- schilling, presa ha seis anos naquele
°/7dn?riTS'J36F3I61Bolivar W extensao, e a mais moderna e segu- juca, sempre em areas onde h& . ; constitucionalmente garan- receu para dlzer a um JU1Z quals sao pais por envolvimento com os tupa-

c a ra, oermitindo o pouso com qualquer maior concentragao de escolas. ' 'enp ^ os presos marcados para morrer. maros
precisa a combiner Rua Figuei- teinpo. 1 Alem de fazer um apelo aos 1 RA 

ac^olafundamcnta-se nos <\rti- ° Juiz Francisco Horta, arum- Porta-voz do Itamarati *informou
,P- '2M 

, .A Diretoria deEletronica ePro- pais e professores para que con- E0S igida Constituigao do Estado ter o Chanceler Azeredo da Siiyeira
AGENCIA simpatica 222-3660 tecao ao Voo, do Mmisteno da Aero- ven(;am os j ovens a manterem f70 da Constituicao Federal e consi- de Fernando C O. os qua^ com mais ppdido ao Embalxad0r do Brazil em
5'.entumtdiop. Mil!"^ fautica' inf°rmou ^e. aP°s a dec°- cidade limpa, a Comlurb pediu dera um desproposito que a Cemig, "a 

^' df01™movid.m ^ra^ouwoa Montevideu que in^ista junto das au-
nheiras, t/servigo, acompanhan. lagem os avioes^ passarao ao Norte da q^g aumente a vigilancia companhia mais endividada do setor, toridades uruguaias no _sentido de
neir.s, Iava^°raaf passadeiraa, Ilha de Jaqueta a« altura de 800 ^ ^ pe,a primeira vez, estao venha comprar a precos elevadissimos f™' iSformknte sobre crSosos «er permitida uma entrevista de Flag
Aiendimenics das 7.oo as metros, com o mvel de ruido_dimi- limpos muros de predios as a?oes de outra empresa privada No dia 31 de ianeiro 110 3° Tribunal via com a imprensa brasileira. uma

AO^ENC.A 0NICA do- CtS S^aS^STS SC- '»»•»<.= 1» » "» ^ "ZTTrtZ- 
f f 

"TSS" "SSSn
mesticas ol todo serv os moradores da Ilha ouvirao a ca- centivar acomunidade a zelar exemplar empresa privada do ramo , te julgado, em processo em que Fer- te con ce did a so 101 pennmaa
Damos pra z o adap- dl aviL lOO decibeis Sna 6) ,elo patrimonio publico. (Pag. 8) a Cataguazes-Leopoldina. (Pagina 16) nando C.O. iria depor. (Pagina 19) presenca de uruguaios. (Pagina 4)
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TEMPO

Nublado, Instabili-
zando-se no perio-
do com possíveis
pancadas o trovoa-
dai esparsas. Tem-
peratura estável.
Máx.: 38.4 (Rea-
lengo • Jaearepa-
fluí). Mln.i 22.6 (S.
Teresa e A. B. Vis-
ta). (Mapas • de-
talhes na pág. 18).

Em São Paulo, após dctcrml-
nar pelo segundo dia a suspensão
dos negócios com as ações da
Light no pregão, o Conselho do
Administração da Bolsa de Valo-
res reiterou um pedido de cscla-
recimento à empresa sobre as no-
tícias da venda do seu controle
acionário pelo grupo Brascan. O
pedido anterior não obteve res-
posta.

Em Brasília, o Ministro Shi-
geaki Ueki, ao ser perguntado so-
bre a compra da Light, repetiu
uma frase que vem dizendo des-
de a semana passada: 

"E' um as-
sunto muito complexo." Como saiu
tarde do gabinete (às 20h20m),
pediu que se registrasse esse ho-
rário, a fim de enfatizar que as
negociações envolviam "um as-
sunto realmente muito compie-
xo". (Página 15 e editorial)

O Governo brasileiro pagará
400 milhões de dólares, em dois
ahos, pela compra da Light, que
poderá remeter ao exterior 212
milhões de dólares como remune-
ração do capital do acionista ma-
joritário, a Brascan do Canadá.
Por dettfrminação do Presidente
Geisel, o Ministro das Minas e
Energia, Shigeaki Ueki, já comu-
nicou a decisão ao General Figuei-
redo.

Na sexta-feira passada, nu-
ma reunião realizada em São Pau-
lo com a diretoria da Eletrobrás
— empresa estatal que será o
agente da compra, por determi-
nação do Governo — o Ministro
Shigeaki Ueki divulgou os ||rrpos
gerais da operação, pelos quais
a Light deverá reinvestir no Bra-
sil o restante do valor da venda,
ou seja, 188 milhões de dólares.

PREÇOS, VENDA AVUlSAi
Estado do Rio d. Janalro •
Minai Gorai»!
Dias úfeis . . • Cr$ 5,00
Domingos . . . Cr$ 6,00
Outros Etladost
Dias útoi* . . . Cr$ 10,00
Domingos . . . Cr$ 11,00

ASSINATURAS — Domiciliar
(Rio • Nit.rAI): Tal. 264-6807:

. Cr$ 420,00
. Cr* 730,00
(CAPITAI)
. Cr» 600,00
. Cr$ 1 200,00

A ex-Primcira-Miniatra indi-
ana Indira Gandhi recupe-
rou ontem a liberdade no
meio de uma das muitas e
ruidosas manifestações que
seus partidários têm orç/ani-
zado desde que ela foi presa,
na terça-feira passada, por
ordem do Parlamento, que a
declarou culpada de difieul-
lar um inquérito parlamen-
tar aos negócios de seu filho
Sanjay, enquanto era Pri-
meira-Minislra. Indira tem
61 anos c sua prisão e:cpira-
ria quando terminasse o pe-
ríodo parlamentar durante o
qual foi condenada, o que
aconteceu ontem. Nestes oito
dias, seus partidários promo-
veram uma campanha de agi-
tação em lodo o país, com., pe-
lo menos, 12 mortos e mais
de 120 mil prisões. Indira já
anunciou que vai candidatar-
se a novo mandato parlamen-
tar, nas próximas eleições.

3 me sei .
6 mese* .
Sio Paulo
3 meses .
6 meses
Postal, vi» torroitr* «m todo
o território nacional:

Enviado 
papal

já 
tem solução

para 
Beagle

Geisel assegura

que 
o regime

está mudando

Atalla venderá

fábricas para

nasar dívidas

Polícia tira

"Pedalada"

do seqüestro3 meses . . . Cr$ 460,00
6 meses . . . Cr$ 800,00
Pastai, via aérea, em todo o
território nacional:

Após os primeiros contatos cm
Buenos Aires, o emissário do Papa vai
levar ao Chile uma proposta: a Ar-
gentina aceita a soberania chilena so-
bre as ilhas Lennox, Picton e Nueva,
no canal de Beagle, desde que os dois
paises renunciem a reclamações de
direitos soberanos sobre águas do
Atlântico (reclamação chilena) ou do
Pacifico (argentina).

O Cardeal italiano Antônio Samo-
re, que ontem chegou a Buenos Aires
e se reuniu com o Chanceler Carlos
Pastor, na primeira etapa de sua mis-
são, explicou que não é "árbitro" nem
"mediador" no conflito entre os dois
regimes militares sul-americanos. Sa-
more, de 73 anos, é especialista do Va-
ticano cm questões da América La-
tina. (Pág. 16 e editorial na pág. 10)

O Presidente Ernesto Gei.scl rca-
firmou, num encontro com o Sena-
dor Pctrònlo Portelia, considerar mui-
to importante que a nação se cons-
clentize de que o momenio não 6 ape-
nas de transição de Governo, mas de
transição de regime. Quis dizer, sc-
gundo o Presidente do Congresso, que
"o General Figueiredo Iniciará seu
Governo com a reintegração do es-
lado de direito".

Sobre a composição das novas Me-
sas do Senado e Camara, o Sr Pe-
trônio Portelia disse desconhecer pre-
ícrências, suas ou do Governo. Ob-
servou que, se as conhecesse não as
revelaria: "O importante é que haja
disputa. Só tenho em vista a institui-
ção • não este ou aquele nome".

Numa reunião na Secretaria de
Fazenda de São Paulo, entre o Secrc-
tário Murilo Macedo, o Sr Jorge Wol-
ney Atalla e dois funcionários do
Banco do Brasil, foi decidido que o
grupo Atalla deverá vender suas fá-
bricas de cimento, de Brasília, e a de
negro de fumo, de Salvador, para sal-
dar suas dividas.

A decisão seria imediatamente
comunicada ao presidente do Ban-
co, Karlos Rischbietcr, em Brasília,
mas o avião f rc fcíido por Atallíi
para conduzir os principais nego-
ciadores caiu no barranco do Acro-
porto de Congonhas, sem ferimen-
tos graves para os passageiros. A
Usina Central do Paraná, que per-
tence a<, grupo, confirmou a demls-
são de 600 operários. (Página 14)

O Secretário de Segurança do Rio
Grande do Sul, Coronel Rubem Mou-
ra Jardim, cm nota "feita para não
responder a perguntas", assegura que,
"até agora", nada se apurou "como
atuação irregular" do policial do
DOPS Orandir Portassl Lucas, o Dicli
Pedalada, no caso do casal uruguaio
que desapareceu de Porto Alegre e
apareceu preso no Uruguai.

Duli foi identificado por um jor-
nalista da revista Veja, que presen-
ciou parte do seqüestro. O caso, diz a
nota, "tem muitas implicações poli-
ticas e Ideológicas, envolvendo conhe-
cidos elementos ligados à subversão
internacional que estão agindo clan-
destinamente no Brasil". Na Assem-
bléia gaúcha foi pedida a exoneração
do Secretário de Segurança. (Pág. 4)

3 meses
6 meses
EXTERIOR — Via aírcai Am*-
rica Central, América do
Norte, Portugal • Espanha:
3 meses . . . US$ 207.00
6 mesei . • • US$ 414.00

1 jno . . . . US$ 8W.OO
América do Sul:
3 meses • . . US$ 150.00
6 meses . . • US$ 300.00
1 ano ... . US$ 600.00
Damait paises:
3 meses • • . US$ 304.00
â meses . • . US$ 608.00
1 «no US$ 1 216.00
VIA MARÍTIMA: América,
Portugal • Espanha!

Oposição diz

que 
vence o ]

esta semana

3 rncMi l • .
6 meses • ¦ .
1 ano . . . .
Deniai» países:
3 meses . . .
6 meses . • .
1 ano . . . .

Foto de Basílio Calazant
Médicos acusam

ACHADOS
E PERDIDOS Intensificaram-se no Irã os

distúrbios 'antigovernamentais, e
pelo menos 20 pessoas foram
mortas pelo Exército. Teerã viveu
um dia conturbado, com investi-
das-relampago dos manifestantes
em vários pontos, incêndios e de-
predações. Além dos slogans con-
tra o Xá e os Estados Unidos,
muitos cartazes asseguravam que"a luta vai terminar esta sema-
na".

A produção de petróleo caiu
ao nível mais baixo já registrado
até hoje no país (menos de 600 mil
barris), estando suspensa a expor-
tação e ameaçado o consumo in-
terno. Porta-voz do Departamen-
to de Estado norte-americano
admitiu que a Embaixada dos
EUA mantém contatos com líderes
da Oposição iraniana. (Pág. 13)

A Associação Médica de Bra-
sília considerou precipitado o pro-
nunciamento do Ministro da Saú-
de, Almeida Machado, pedindo a
demissão do médico que deixou
irforrer um menino mordido por
cão hidrófobo. E classificou de
atitude demagógica a ação judi-
ciai que a família da vítima mo-
verá contra o médico.

O menino, mordido por cão
raivoso, em 6 de dezembro, e le-
vado ao Hospital do Gama, rece-
beu medicação inadequada. No
dia 11, foi novamente ao hospital,
já com febre, dor de cabeça e sono.
No dia 12, recebeu injeções contra
febre. No dia 13, foi internado
no Hospital de Base e diagnos-
ticou-se a hidrofobia, quando já
estava em tenda de oxigênio.
Morreu no dia 20. (Página 9)

AÇÃO ENTRE AMIGOS - D«uma guitôrra marca TEISCOcuja
extração de 30 do corrente
fica transferida p/ 31 de janci-ro da 1979 pela Loteria Fede-
_r»l.cXDEIIA ODONTOLOGICA - Eequipo c/ alta rotação. Vendo
Cr$ 15 mil à vista R. Sá Ferrei-ra 228 c/ o porteiro Djalma.

extravioüTse — Todos os do-
cumentos de Sr. Viktor Ko-valjski • esposa, gratifica-sebem a quem encontrar. Tel.232-3008.

PERDEU-SE - Cadela pequinês,atende pelo nome de Shirley,
preta, gratifica-se quem encon-
trar R. Conselheiro Lampreia,554, Cosme Velho.

PERDEU-SE - A placiucu doidentificação do Volks Brasilia
75 azul, chassis BA-169.045 Pia-
ca WN 9582. Tel. 288-1999.

SERFRAN COM. IND. DE MO-DAS LIDA — Torna publico
que extraviou-se o talão de
nota fiscal série Al 001 a 050,sendo feito seu uso regular
até n? 016.

tEXTRAVIOU-SE - Cartão Crodl-card n? 106.00954.01.1, talãode chequa ouro e diversos do-cumentos de John KirchhoferCabral Filho, em 23.12.78, gra-tifica-sc à quem os encontrar.Tel. »7-9259 ou 359-2020.

A lua vai cair e outras picíutções estão desaparecendo das paredes, por

a \ V Comlurb ,
Aeroporto tem

pista 
nova em

20 de 
janeiro

A Oh de 20 de, janeiro de 1979,
um avião Bandeirante com o Ministro
da Aeronáutica a bordo vai inaugu-
rar a segunda pista do Aeroporto In-
temacional do Rio de Janeiro. Orien-
tada no eixo Leste-Oeste, será a mais
longa do país, com 4 quilômetros de
extensão, e a mais moderna e segu-
ra, permitindo o pouso com qualquer
tempo.

A Diretoria de Eletrônica e Pro-
teção ao Vôo, do Ministério da Aero-
náutica, informou que após a deco-
lagem os aviões passarão ao Norte da
Ilha de Jaqueta a uma altura de 800
metros, com o nível de ruído dimi-
nuído, sem trazer maior incômodo.
Um técnico em acústica calcula que
os moradores da Ilha ouvirão, a ca-
da avião, 100 decibéis. (Página 6)

obra dit Comlurb

Advogado diz

que 
só Brasil

liberta Flávia

Primas de•

a reforma

sistema pe

EMPREGOS

De escovão em punho, seis
garis esfregaram ontem os muros
das principais ruas de Botafogo,
Humaitá e Jardim Botânico, co-
bertos de Inscrições que iam de
A lua vai cair a Por um governo
popular. Hoje a Comlurb esten-
do a limpeza ao Grajaú e à Ti-
juca, sempre em áreas onde há
maior concentração de escolas.

' Além de fazer um apelo aos
pais e professores para que con-
vençam os jovens a manterem a
cidade limpa, a Comlurb pediu
à' PM que aumente a vlgilancia
à noite. Pela primeira vez, estão
sendo limpos muros de prédios
particulares, uma forma de in-
centivar a comunidade a zelar
telo patrimônio público. (Pág. 8)

DOMÉSTICOS O advogado Déeio Freitas, após
entendimentos de caráter oficioso
em Montevidéu, anunciou que basta-
rá uma solicitação do Governo brasi-
leiro, através do Ministério das Rela-
ções Exteriores, para que o Governo
do Uruguai liberte a brasileira Flávia
Schilling, presa há seis anos naquele
pais por envolvimento com os tupa-
m aros.

Porta-voz do Itamarati "informou
ter o Chanceler Azeredo da Silveira
pedido ao Embaixador do Brasil em
Montevidéu que insista junto das au-
toridades uruguaias no sentido de
ser permitida uma entrevista de Piá-
via com a imprensa brasileira, uma
vez que na entrevista recentemen-
te concedida só foi permitida a
presença de uruguaios. (Página 4)

O Arcebispo de Salvador e Car-
deal Primaz do Brasil, Dom Avelar
Brandão Vilela, reclamou "maior
atenção ao sistema carcerário", que
deve ser reformado, "para torná-lo
mais leve e menos oneroso para aque-
les que perdem a liberdade". No Rio,
o ex-policial Mariel Mariscott se ofe-
receu para dizer a um juiz quais são
os presos marcados para morrer.

O Juiz Francisco Horta, annn-
ciou que foram quatro os assassinos
de Fernando C.O., os quais, com mais
três, foram removidos para outros
presídios, para evitar represálias. Ne-
gou, porém, que tenha sido Mariel o
seu informante sobre os criminosos.
No dia 31 de janeiro, no 3.° Tribunal
do Júri, o ex-pollcial vai ser novamen-
te julgado, em processo em que Fer-
nando C.O. iria depor. (Página 19)

Três advogados de Juiz de Fora
entraram com ação popular, em Belo
Horizonte, pedindo a anulação de to-
dos os atos praticados pela Cemig —
Centrais Elétricas de Minas Gerais no
processo de compra da Companhia
Mineira de Eletricidade — CME, por
considerá-los "uma violação da pre-
ferència constitucionalmente garan-
tida à iniciativa privada".

A ação fundamenta-se nos Arti-
gos 191 da Constituição do Estado e
170 da Constituição Federal e consi-
dera um despropósito que a Cemig, "a
companhia mais endividada do setor,
venha comprar a preços elevadíssimos
as ações de outra empresa privada
que já tem como compradora uma
exemplar empresa privada do ramo",
a Cataguazes-Leopoldina. (Página 16)

ARRUMADEIRA / CO-
PEIRA — Precisa-se c/
refs. 227-4456.
AG. CENTRAL Domoitica ofer.

babás arru. cop. coz. efetivas,e diaristas. Fac. R. Bolivar 54
s/705 T. 236-3161.

ARRUMADEIRA - Senhor s6
precisa a combinar Rua Figuei-redo Magalhães 144 ap. 1203das 12 às 18 horas.

AGENCIA SIMPÁTICA 222-3660atende Imediato o seu pedidode arrum. cop. babás, cozi-nheiras, t/serviço, acompanhamtes, etc. Temos diaristas faxi-neiras, lavadelras, passadeiras,Atendimentos das 7,00 à *19,00.
AGENCIA ÚNICA do-
mésticas p/ todo serv.
Dámos prazo adap-
tação, t./ c/ ref. Acima
4 anos. 255-7744 —
255-7582.
AG. ALEMÃ D. OLGA
Há 19 anos oferece co-
zinh., cop., babá, arr.
Av. Copa, 534/402.
Sede própria. 235-1022
e 235-1024. Use-nos.
A COZINHEIRA trivial variadoptga 5.000,00 — faxer serviçosleves dm 2 senhoras. Ass. car-teira — Folga aos domingos— Av. Copacabana, 1.085 apto.416.

AGENCIA MERCURIO . 256-3405 A BABA' r.;pon»v.l - C/ ARRUMARI - Mocj net. por.u- AGENCIA «NADOR - Of.r.c. ARRUMADEIR®- Crt 2J5M,00; COZ^U lrivl.1 ™rto do* Tar''
safe d°na 

1por 
favor- ?sr«ar 

& sys:Uiaristas a doc. a/ t.cam «» be 4 mes., Av. Copacabana -• «MHOPA fnT;nu loof - 287-2888. Leblon. Av. Atlant.ca, 1896 ap. 701. soa, 3593 apto. 1102.
l'°lvadOS- 583/806. var.#£ fajendo j#rv 2 i#nh;  A EMPREGADA pcquena familia CASEIRO - Preciso sr. aposen- Crc 3.™^ _ PMPPPftAna - Wvim< S MORDOMO OU COPEIRO AR.

ARRUMADEIRA — Precisa,e que A COZNHEIRA — Lava* e~passa, ^=-000 A,s carK Wg,.jdo ABABA' p.» bjM |p.9o gja-. 
Canada M 2.500 M. J" dormlr RUM «OR ^ Servincb jW

x^rxv.4E55s?o%£ srs;&-c7r».ia: of- x?.£&.s-CopiC3b3na'soa, 2042/201, Laqoa. 267-2623 267-7681. domest. d/ copa, coz., babas lnS^ .ntr. il« AG. AM GA DO BEBE - Ofere- COPEIRO—FAXINEIRO - P.r. ^ J. 478/403. PaMILFa ESTRANGEIRA orocwa Pessoa. 3^98 apto. 1102.
OS 2.000,oa.  ARRUMADEIRA - COPETRA"^- prit. . «p.cialir, acomp.nh,, 1085 4.1<". « babi, prilic, . e.pec.al,z»- fam.lia d. alto ratam.nto .xj- ¦ SERVICOS tmoreglda p/ todo sUTo. - PRECISA'-SE 1 arrumadtira e 1

A MOQA OU SENHORA - Casa Precisa-se c/ experiencia de • •nferm., govern., \ ••rvicot f•JmeTas'VTcompanhlntes p/ cedo*raPdo°servi?o* paga-se oti- DE 1 CASAL - Coz rhar t m- Pago bem, inclusive todo INPS, cozinheira forno-fogao. Exige-
de medico prec. cozinheira, casa de fino trato, ordenado chauffers, etc. Todos c/ refs. 4.00U, u 5. .• r«m mn orrtunartn nn,«m »*ioles Sal a?6 4 Fo'oa t/ scm. 139, fer<as. Dorme no emprego. se references e aocumentos#
cop. e babi 5.000 - 256-8346 excelenw, fclefonsr 245-2808 id5n«,s. Damo» pnzo »dip- d. 2 isnhorjs,_ .iv cirl«irj pi«!loas id o referenda. T.li 267-6526 Av. Copacabana, 561. Ap. 911 R. Almie. Pereira C-uinarl5!, Paga-se,tem. Tratar Av. Copa-
Sr.Willi.™: AV. Copa ,085 Ap d^s 9.30^ ». 11 '¦ Men... 32/ 201. l.blon. Tel. 2:7-2051. cabana. 664 ioj, .9.
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—Coluna do Castello—>

A polemica 
sobre

Roberto Campos

Brasília — A hipótese. da escolha do Em-
iHtixador Roberto Campos para Ministro das
Relações Exteriores provoca esperada polêmi•
ca, da qual tomam a iniciativa setores nador
nOffljtas que se opõem ao antigo Ministro do
Planejamento, desde a época em que, como
superintendente do BNDE, estimulava o flu•
.ro de investimentos estrangeiros para finan-
cia>• o programa de metas do Presidente Jus-
Uno Kubitschclc. Apesar disso, sem muita
tardança, seria ele o Embaixador de João
Goulart em Washington, com a difícil mis-
são de compatibilizar uma política interna
antiamcricana com. a manutenção em nível
razoável das relações com o Presidente Ken•
iitídy. Ele chefiou a uma tentativa de explica-

çâo global do contencioso em longa carta do
The New York Times, que o Governo brasilei-
ro mandou reproduzir vos jornais.

Mas o grande momento da vida pública
do Sr Roberto Campos se daria an longo do
Governo do Marechal Castello Branco, que
lhe confiou, com o Ministério do Planjamen-
to, o comando da política econômico-finan-
ceira do pais. Ele teve a cobertura, no Minis•
terio da Fazenda, do Sr Gouveia de Bulhões
e o respaldo permanente da autoridade do
Presidente da. República. Já então tratava-
se não mais de justificar a política de uni
Governo ' de inclinações nacionalistas e cs-
qucrdizanlcs, mas de, ao contrário, eliminar
os. focos de atritos entre o Brasil e os Estados
Unidos, a fim de abrir as portas do pais à
volta dos investimentos norte-americanos
indispensáveis, segundo seu critério, para en-
frentar a inflação, a qual, projetada para to-
do o ano, deveria alcançar mais de SO'/».

Ele teve êxito nessa missão, freando a in-
fiação e chegando ás portas da recessão, mas
de qualquer forma criando condições para
que seus sucessores na Fazenda e no Planeja-
mento tirassem pleno rendimento da conjun-
tura internacional favorável ao surto de de-
|envolvimento que perdurou por sete ou oito
anos.

Esse impulso, mesmo depois da alta do
preço do petróleo, perdurou sob o atual Go-
vemo, quando se obteve, contrariando teu-
dências da assessoria do Ministro Mário Hen-
rique Simonsen, uma taxa média de 6'/0 ao
ano de crescimento. O Sr Roberto Campos,
por ter realizado a política de saneamento
financeiro na base de atrair poupanças ex-
ternas, ficou estigmatizado pela esquerda
como uma espécie de agente norte-america-
no, o Bob Fields de todas as anedotas. Seus
sucessores seguiram, com variantes, sua ori-
entação. j4s variantes se deviam,menos a con-
cepções doutrinárias do que à conjuntura
mundial e à mudança das condições internas
brasileiras. Os Srs Reis Velloso, Delfim Netto,
Hélio Beltrão e Mário Henrique Simonsen
pensam segundo o mesmo figurino, com pe-
quenas nuanças.

Mas esse passado do Sr Roberto Campos,
uma espécie de ditador das nossas finanças
e do planejamento nacional por três anos,
está lhe custando o preço qxie a esquerda lhe
cobra, mesmo no curso dos seus quase cinco
anos de exercício da Embaixada do Brasil em
Londres. Na Inglaterra, aliás, segundo infor-
mações de fontes oficiosas, o Embaixador,
longe de contrariar os esforços para efetiva-
ção do acordo nuclear com a Alemanha, pres-
tou-lhe decisiva ajuda, ao obter do Governo
inglês, quando mais forte era a oposição da
Holanda ao fornecimento de combustível
nuclear para as Usinas Angra-2 é Angra-3,
garantia de abastecimento sem a qual se tor-
nariam inexequíveis ambos os projetos. Essa
informação visa a tranqüilizar os partidários
do Acordo Brasil-Alemanha e demonstrar
que, ao invés de adversário do mesmo, o Sr
Campos poderá dar-lhe novo impulso, inclu-
sive por ter já como Embaixador colaborado
na sua exequibilláade

O trabalho do Sr Roberto Campos em
Londres é posto em relevo por personalida-
des governamentais no que se refere às suas
ligações, na qualidade de Embaixador do Bra-
sil, com os banqueiros ingleses, aos quais
está confiada a manipulação da maior parte
dos petrodólares. Como Ministro do Exterior
ele poderia oferecer boas condições para
atrair investimentos árabes no Brasil, coisa
que não tem acontecido a não ser em peque-
na escala. Enfim, procuram-se eliminar ares-
tas à possível designação do Sr Roberto Cam-
pos para o posto de Ministro das Relações Ex-
teriores, desfazendo-se a impressão de que
tentará renegociar o acordo com a Alemanha
de modo a atender pelo menos parcialmente
o empenho norte-americano. Isso não deverá
acontecer. O bom entendimento com o mun-
do árabe, mediante Londres, seria um atrati-
vo suplementar.

Carlos Castello Branco

JORNAL DE VIAGEM

SEU FIM DE SEMANA E O REVEILLON ESTÃO AQUI

A cinco avIltmWm d*il« hottl «li «mi ItH* IiMi, • Mlt flM
• Praia da> Oaivolat, magnífico pMqualra, • «m pouco mala adianta
outra lagoa onda ««lilam camarõof«l«aiila». O Holal Mlranlo do Poota
fica am Rio dai Oitrai, • II] quilêmafiot do Nltaril pala M-IOI. H4
conforto «am luno. Uma praia da aralH monailllcaa —li a Wm o a
aaiollna axilta maimo aoa domlnqoa • fariadoi. Aa raiarvaa podam
I9i ftiffti no Rio: 243*9552 • 243-0819,

Só A 87 KM.
Para »• «nconlrar uma cidadt ti*

pleamant* do Inlarlor (Indutiva qua-•a iam comércio) via|a-»a tó 87 qui-lõmalrot daida o quilômetro 0 da
Dutra, t Paulo da Fronlim qua tam
um clima magnífico (liluada a AOO
matroí da altura). Ali fica o Ho-
tal Faianda Calujo qua tam pi»,tina, aauna, campo da futahol •
comida farta. Ai taiaivat podamiar falta» no Rio (274-1174 • . . .
207-1146) ou paio talafona dlrato
0132453174. O Caluja • toUlman-
ta rútliro • complalamanta iiolado.
O ravaillon «ampro tuparlota o lio*
tal.

QUATRO BARES
Um doi hotiit qua «uparlotainam toda* at tnmporadat • recebo

tonipra muita g«nt» no* '•"» »'•
tamana i o Faianda Villa-Forle, da
Enyenlieiro Pattoi. Imonto, «Ia pro-
pitia ao hótpnda horat do compla-
Ia Impelia mental num ambiento
rústico o, ao metmo tempo, bnmconfortável. Hi tnmpro muita coi-
«a para faxar, desde (o mergulhona piteina atá o drinque no* quatrobares espelhados am váriot luya-res. No Rio, há um telefona quedá maiores informações m fai te-
¦atvai: 705-1251 (D. Elirabalh).

CASA ADAPTADA
Panedo, com tuas casas de mui-

tos europeus, fica a 2h30m do Rio,a «xatamento 15 minutos da Du-tre. Ali os hotAi* (casas adapta-das) oferocom muito conforto o um
Nota» para alta coluna: 262-0398

oxcapcional atendimento. Como o
Rertell, qua Iam tauna, pomar, |ar-dim, pllcina ate. A comida * pon*to alto. O talafono dirato * . . .
0223*540342 o no Rio 224-743J.

DO MARIMBEIRO
Sa • Idéia é d ««cansar numa d*

dada pltorasca o «ilanciota uma boa
opção 4 procurar Cambuquira, no
sul da Mina», • corca da cinco ho-
ra» • mala do Rio. A» água» mina*rai» «ao muito boa» o indicada» pa-ra tratamento» diversos. A do nú*
mero 3 (Fonto do Marlmbairo), a
mais farta, «arvo para distúrbio» dl-
gestivo», colite» rebeldes, litia«a a
disíunçóe» hapátlca». O melhor no-
lei da cidade 6 o Santo» Dumont,
multo grande o oferecendo axcap-
cional conforto. O tratamento ca-
rinhoso 6 arando característica. O»
telefona» direto» aáo 035-2511464
o 035-251141?.

ESPETACULAR I
O hotel improssiona de snida. Fi-

ta ontre .sitas montanhas com uma
linda paisagem natural em volta. O
silêncio é uma constante • as crian-
ças corram pela vasta área que es-
conde nascente» aqui a acolá. I o
Motel Lumara, qua fica «m Am-
paro, a 10 minutos do centro de
Nova Friburgo. Há campo de os*
poito, piscina, imensos salões deestar, espetacular centro d« con-vonções etc. No Rio pode-se re-
servar (252-4321).

DE SAVEIRO
O hotel fica praticamente nas

areias da praia d« Araçá, qua com
CorraípondSncla "CORREIO FRIRURGUENSE"

outrai dai fai da Ilha da iagua-
num um, quaia patalio podida no
mar, • mala hora da Itacuruçé. Cha-
mata Jaguanum. HA multo confor-
to • até um tavalro quo lava o trai
OI Mipadai, Poda-io ir ali li apa-
na» almoçar o panar o dia, Vala •
panar curtir a Incrível baleia n»ttf*
ral do lunar. No Rio, malorai In-
formaçõe» »áo obtida» paio» fale-
fonau 23Í-04I1 a 33* 3931 ID. Ita-cita).

FLAMENGO IA
Nova Prlburgo •• prapara parahotpedar o» craques do flamango

qua «a praparari na lulça (raillal-
ra para tentar o bkampeonata ca*rioca. Friburgo a»té linda. A 10
quilAmafrot do «antro, fico o Ho*
tal Alvorada, num local lilaniio*•o, oferecendo ao hétpodo «auna,ducha, pllcina, bon» apartamentos,estacionamento, multa éraa livro o
• naturoia. O talafono diroto é0245*233419. Do outro lado. am Mu*ry, o«té o Mury Oardan (requinta*•iilimo) quo e«té a 1 000 matro»do altitudo com piscina, salées do
)o«o«, do Mlar, cantro da convan*cia» o muito artatanato. O» tala*fona» lãoi 0245-421120 0245-42117*. No cantro um daimuitos restaurante» é o Majórica. Acomida é ologladisiima a ot gar-ffta» atandam com ab«oluta cata*
«orla. A Majórica nio 4 cara, prin*cipalmanto pala dana. Hé ottacio*namanto para 50 carro». Fai*«a 6ti*ma» compra» na cidada. A fébricaMoçaflor 4 muito procurada pala»carioca», prindpalmanto no varão.A» criacõH exclusivas agradam pa*Ia originalidade. I o» preço» sãoexcelente». O» mesmo» artioo»apareçam muito mai» caro» na» bu-tique» do Rio. A Moçaflor fica naRua Pastor Mayar, 21, no Pahtandu,
pertinho do cantro.

GULASH (ÓTIMO)
Em Patrópoll», não deixa da co*nhecer o Quitandinha, o famoto ho*tel-castino, oipéda do cartão pos*tal da cidada. Petrópoli» é umacidada de bon» passeios, compras a

bons restaurantes. O melhor é o
Rauernstubo, na Rua João Peuoa,297, que tem, decoração em o»tiloeuropeu. Uma boa pedida 4 o un*
garisher gulash (gulash húngaro),muitíssimo bom preparado. O Bauer-nstube aceita todo» o» cartóe» dacrédito.

EM JURUJUBA
A pr.tia de Jurujuba é um doslutjaroí mais tranqüilos de Niterói-Aposar de a apenas 20 minutos dadescida da Ponte, quase nenhumcarioca conhece o local, muito pa*recido com uma aldeia pesqueiraeuropéia. Em Jurujuba, hé um res-t.iurantn — o Samanguaié — a pou-cos metros do mar com belissimavista. Há ancoradouro próprio, sa-lóes de «star, jardins é beired'água com o restaurante na va-

randa. O Snmanguaiá atendo pelotolefone direto 711-7848.
Rio de Janeiro, RJ e Praça Dermoval Barbosa 28/603, N. Friburqo, RJRua das Marrecas, 48/802,

Brossard critica aumento de energia
Porlo Aleyre Ao criticar o aumento

de nas tarifas do energia elétrica
que entrará em vlgoÈ na próxima soma-
na, o iiclcr do MDB no Senado, Sr Paulo
Brossard, denunciou a "o.scòrchànte e
abusiva exploração do consumidor, clia-
mado apenas a pagar o que contra ele
for imposto", e disse que "as empresas
públicas exercem verdadeira tirania e
são absolutamente irresponsáveis"."Elas não existem para o pais. O
pais é que existe para elas. A estatiza-
ção de determinados serviijos tem como
suposto a utilidade pública, a qualidade
dos serviços, a sua eficiência e os seus
custos. Mas disso se cogita, alguém co-
gita?" — indagou o senador, em nota
que fez distribuir ontem a tarde. Se-
gundo ele, a notícia de que as tarifas so-

frerão o aumento "é peremptória e não
admite discussão e muito menos contes-
tação, palavra condenada 110 vocabulário
oficial".

Por isso, declara, "querendo ou não,
concordando ou não, deveremos pagar
30% a mais nas tarifas de energia. Por
que, não se sabe. Sabe-se apenas — e já
é muito — que deveremos pagar mais
3G% pela luz. São assim os serviços pú-
blicos — energia, transportes, telefone",
observa, lembrando que quando os mes-
mos serviços eram prestados por conces-
sionárias, "empresas, aliás, estrangeiras",
todo o aumento provocava uma "verda-
deira guerra", um "deus-nos-acuda, por-
que os grupos "estavam a explorar-nos
e ninguém deveria deixar-se explorar
pelos concessionários estrangeiros".

fJISSiaa
RÉVEILLON - CAMPOS DO JORDÃO

SAll)A:30 Deiembro 78 reRiesso L° janeiio 1979. DURAÇÃO: 2 dias
Hotéis em Campos do Jordão: J.B. ou Geneve

Saidas: 13,20 e 27 Janeiro, 03, 10, 17 e 24 Fevereiro 1979.

TODAS AS VIAGENS EM ÔNIBUS C/AR REFRIGERADO

ROTEIRO DAS MISSÕES
BRASIL - ARGENTINA • PARAGUAI
Rio - S. Paulo - Curitiba - Irai (Thermas) - Santo AureIo -
Rumas de Sao Miguel - Sao Borja - Santo Tome - Posadas -
Minas ile San lp,nacio Mim - Encarnacion - Asunción - Io/ do
lp,uaçu-Guaira ÍSete Quedas)-MatniRa-Londrina - S. Paulo - Rio.
SAÍDAS: 04. D e 18 Janeiro, 07 e 15; Fevereiro. 07 e 14
Março 05 e 15 Abril, 13 e 17 Maio 1979. DURAÇÃO: 14 dias

Cf17 SETE QUEDAS - PARAGUAI - ARGENTINA
rU£.SUL DO BRASIL - MARAVILHOSA VIAGEM EM
NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA URBI ET 0RBI)- Des-
cendo o Rio Paraná até Guaira e continuando de ònilius
visitando São Paulo, Pres. Prudente, Guaira, Sete
Quedas. Cataratas do Iguaçu, Pto. Pres. Stroessner,
Assunção; Lap.o Ypacaray,-Argentina,Curitiba, Ponta Grossa,
Vila Velha.
Duração: 15 dias - Saídas: 04, 11 e 16 janeiro, 06. 08 e
13 Fevereiro . 06 e 13 Março, 10 e 12 Abril,. 08 e 10
Maio, 05 Junho 1979.

FOZPARAGUAI - AHGENT1NA
(1URACA0: 7 Dias. ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO. Rio,
Registro. Curitiba, Vila Velha. Ponta Grossa, Guarapuava,
Cataratas do lp,naçii, Paraguai (Pto. Pres. Stroessner), Ar-
íentina (Puerto Igua/u, Missiones).
Saidas: 03, 00, 15, 22 e 27 Janeiro, 04, 12,17, 22 e 24
Fevereiro ,04 e 17 Março 1979.

VIAGEM AO SUL
A MAIS COMPLETA EXCURSÃO AO SUL 00 PAÍS - abrangendo

• SANTA CATARINA, PARANA. RIO GRANDE 00 SUL, REGIÕES
00 VINHO. OVA E 00 CAFÉ. Ida pelo Litoral, volta pela
Serra. Sao Paulo. Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blume-
nau, Itajaí, Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Torres,
Porto Alegre, Gramado, Caracol, Canela, Caxias do Sul,
Garibaldi, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo; Lages, Vila
Velha, Ponta'Grossa, Londrina, Sao Paulo, Rio.
Duração: 14 dias - Saídas: 06, 08, 15, 17 e 22 janeiro. 03, 08,
10. 14 e 24 Fevereiro, 07 e 17 Março, 03 e 16 Abril, 07 Maio
1979.

BARIL0CHE ÔNIBUS- NAVIO -AVIA0
Rio. Curitiba, Porto Alegre, Montevidéu, Punta dei Este,
Buenos Aires, La Plata. Mar dei Plata, Baia fllanca, Neu-
quen, Bariloche, BUENOS AIRES, embarque em transatlân-
tico ou continuação de ònilius via Rosário, Santa Fe.Resis-
tència, Pilcomayo, Assunção, Foz, Pto. Stroessner, Curi-
tiba, Rio. IDA E VOLTA DE ÔNIBUS.
Duração: 22 dias - Saídas:, 05, 09, 15 e 19 Janeiro, 02, 06

, e 23 Fevereiro ,j04 Março, J)6 Abril, 1)6 Maio, 06 Junho 1979.

ARGENTINA SUL DO BRASIL- URUGUAI
São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Ita-
jai, Camboriú. Florianópolis, Tones. Gramado, Canela, Ca-
racol, Novo Hamburgo, Canas do Sul, Porto Alegre, Pelo-
tas, Chui, MONTEVIDEU, PUNTA DEL ESTE, BUENOS AIRES (5
DIAS), Tigre y Delta dei Paraná, La Plata, Mar dei Plata.
Duração.-19 dias - Saidas:03, 08,11 e 18 Janeiro, 03, 10 e 23
Fevereiro, 07 Março, 05 Abril 1979.
IDA ÔNIBUS - VOLTA ÔNIBUS 00 NAVIÒ.

MATO GROSSO DO SUL EDO NORTE
PANTANAL - 5 ESTADOS E BOLÍVIA
Conheça o mais misterioso Estado do'Brasil
Rio - Angra dos Reis - Parati - Ubatuba - Caraguatatuba -
S. lose dos Campos - S. Paulo - Ourmhos - Pres. Prudente -
Pres. Epitácio - Campo Grande - Puerto Suare; (Bolivia) -
Uberlândia - Cuialia - Águas Quentes (40°C.) - Rio Verde' "
Ribeirão Preto - S. Paulo - Rio.
SAIDAS; 05a 12 Janeiro,02 e 09 Fevereiro 09 Março, 0B Abril|
e 14 Maio 1979. 0IIRACÃ0: 14 dias

SUL DO BRASIL
COM FOZ DO IGUAÇU
Rio, Curitiba. Paranaguá, Joinville, Blumenau, Vale do Ita-
jai, Camboriú. Florianópolis, Criciúma. Torres, Osório,
Porto Alegre, Novo Hamburgo, Gramado, Canela, Cascata
do Caracol, Caxias do Sul, Lages, Rio Nep.ro, Curitiba, Vila
Velha; Foz do Iguaçu. Pto. Pres. Stroessner (PARAGUAI),
Puerto Iguazú (ARGENTINA), Guarapuava, Londrina, Sao
Paulo, Rio.
Duração-. 17 dias - Saídas: 07,11, 15 e 21 Janeiro, 02, 07, 12
e 24 Fevereiro, 08 Março, 05 Abril, 08 Maio 1979.

TRANSBRASIL
BELEM - BRASÍLIA TRANSAMAZÒNICA - MANAUS IZ0NA
FRANCAI - N0HDESTE. ÔNIBUS DE LUXO C/AR CONDI-
CIONAOO.'Rio, Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Ceres,
Transamazónica, Rio Tocantins, Imperatriz, Belém, Ma-
naus, (OPCIONAL DE AVIA0), Castanlial, Capanema. Sta.
Inès, Sao Luiz, Gruta de Ubajara, Teresina, Sobral, Forta-
lera, Mossoró, Natal, João Pessoa, Recite, Olinda, Nova
Jerusalém, Maceió, Araca|ii, Salvador, Itabuna, Ilhéus, Vi-
tória da Conquista, Porto Seguro, Vitória, Gllarapari, Cain-
pos, Niterói (Ponte), Rio.
Duração: 25 dias - Saídas:.02, 03 é'04 Janeiro, 01, 02 Fe-
vereiro, 05 Março, 03 e 04 Abril, 03 Maio, 04 Junho, 03 e
05 Julho 1979.
BAHIA ENCANTADORA
Rio, Gov. Valadares, Teólilo Otoni, Vitória da Conquista,
Jequié. Salvador (5 DIAS), Itahuiia, Ilhéus, Porto Seguro,
Monte Pascoal, Stá. Cruz, Cabrália, Vitória, Campos, Rio.
Duração: 11 dias - Saídas 07r 13, 17 e 19 Janeiro, 04, 10 •
20 Fevereiro, 07 Março, 07 Abril, 07 Maio, 07 Junho 1979.

BRASÍLIA
CALDAS NOVAS (3 DIAS) - ARAXATRIANGULO MINEIRO
Rio, Juiz de Fora, Barbacena, Belo Horizonte, Três Marias,
Cristalina, Brasília. Cidade Livre, Cidades Satélites, Aná-
polis, Goiânia, CALDAS NOVAS (Pousada do Rio Quente),
Uberlândia, Uberaba, ARAXÁ, Ribeirão Preto, Campinas,
Sao Paulo, Rio.
Duração: 11 dias-Saídas: 13, 17 e 19 Janeiro, 04.10 e

. 17 Fevereiro , 03 e 04 Março, 07 e 14 Abril» 05 e 12 Maiof
09 Junho 1979. .

_ Os preços, a
COMPARE duração, a ca-

tegoria dos h°'^'ào dé^a'anos', o
transporte, a ,raf.'" ian,ento em 2

vezes^/juros ou em ate 10 pagamen-
tos com pequena entrada.

PHII F DO ATLÂNTICO AO PACÍFICO Rio, Curitiba, Foz. Assunção.Sta. Fé. Córdoba, Tra-
11 LbLb vessia dos Andes, Santiago. Vina dei Mar, Região dos Lagos Chilenos, Bariloche, Baia Blanca, Mar dei

Plata, Buenos Aires, Montevidéu, Punta dei Este, P. Alegre, Curitiba.
DuraçÃo: 25 a 30 dias - Saidas:. 02, 04 , 07, 10, 12 e 15 Janeiro, 03, 05, 06 e 09 Fevereiro, 02, 04 e 05 Março 02, 04 e 05
Abril, 02 e 05 Maio, 02 Junho, 02 e 10 Julho 1979.

URBI ET 0RBI Rua São José, 90 - Gr, 2003. Tel.:242-8300, 242-0447, 222-7579 e 283-8898
filiai RuaSantaClara,75-Gr/707(Esq. Av. Copacabana)Tel.:236-01U7Emb.0800335015 <"• » * "

Montoro concorda com idéia

dê <]ue MDB intensifique

diálogo com os militares

São Paulo — A Intcnslflcuçüo do diálogo da
OPQBIcSo com os militares, nos termos propostosscgunda-rclra pelo Deputado José Costji (MDB-AL),
foi defendida ontem pelo Senador Franco Montoro
(MDB-SP), por considerar que "os objetivos do MDB
não são apenas dos civis, mas de todo o Brasil".

— O MDB — lembrou o Senador Franco Mon-
toro — sempre manteve um bom entendimento
com os militares. O seu primeiro presidente foi o
General Oscar Passos, então Senador pelo Acre e,
há pouco, o candidato à Presidôncia da República
foi o General Euler Bentes Monteiro. Considera-
mos os militares parte integrante da comunidade
brasileira e os contatos com eles são válidos porqueos objetivos do MDB não sãò apenas dos civis, masde todo o Brasil. A normalização democrática, a
justiça social e a defesa dos interesses da classe tra-balhadora, devem ser objetivos também dos milila-res, porque eles são assalariados e sentem os efei-tos da situação criada no país nos últimos anos.
CPI

O Sonador Franco Monto-
to garantiu ontem que a
constituição de uma CPI
para Investigar as denún-
cias de corrupção no Gover-
no está assegurada e se da-
r/i nos primeiros dias de
março, na reabertura dos
trabalhos parlamentares.

Lembrou que o requerl-
mento para a constituição
dessa CPI foi apresentado
eríte ano, e que ela r.ò não
foi Implantada porque de-
pendia de duas assinaturas
da Arena e apenas o Sena-
dor Teotonlo Vilela! dispôs-
se a subscrevê-la. Com o
crescimento do número de
parlamentares da oposição
no Congresso, o Senador
Franco Monl.oro declarou
que seu Partido terá con-
dições de requerer sozinho
a constituição da CPI e que
ela "será constituída nos
primeiros dias de março,
para apurar as denúncias
de corrupção cm geral, ln-
clusivc as formuladas pelo
General Hugo Abreu".

— Com ela — prosseguiu— o Congresso estará cum-
prlndo sua função fiscaliza-
dora. O Senador Franco
Montoro explicou também
qtte ainda não está decidido
se a devassa no SNI, pedida
pelo presidente nacional do
MDB, Deputado Ulisses
Guimarães, será feita por
essa CPI ou por outra, espe-
cialmente convocada para
esse fim.

O Senador Franco Monto-
ro anunciou ontem que

também nos primeiros dias
de março pedira a oonstl-
tulção de "uma CPI da Ama
zónla, para apurar a de-
vaataçáo da área c analisar
todos os contra/tos e tran-
sações lesivas ao Interesse
nacional , envolvendo a re-
glão".
"BIÔNICOS"

O parlamentar paulista
concordou com o vice-presi-
dente eleito, Sr Aureliano
Chaves, que cm entrevista
concedida à revista "Veja"
desta semana, assinala que
no prosseguimento do pro-
cesso de abertura política,
é fundamental o restabele-
cimento das eleições" diretas
para os Governos estaduais
e para todas as vagas do
Senado.

— A nação — concluiu o
Senador Franco Montoro —
não aceita a figura do biô-
iiico. Não há abertura poli-
tica sem eleições diretas. O
teste de sinceridade d a
abertura que o General Fi-
gueiredo promete em seu
Governo é o restabeleci-
mento das eleições diretas
para Governador e para to-
do o Senado. Nesse sentido
temos uma emenda no Se-
nado, permitindo inclusive
aos Governadores e Senado-
res eleitos indiretamente
concorrerem á reeleição pe-
lo voto direto. Concorrendo
eles terão a oportunidade
de serem ou não confirma-
dos em seus postos pelo vo-
to popular.

Nobre afirma (fiic os

encontros já começaram
"Os contatos mantidos

nos últimos tempos com mi-
litares da ativa e da reser-
va revelaram uma sincera
disposição do retorno às ta-
refas constitucionais q u e
lhes são atributo, mediante
o restabelecimento rápido
da normalidade democráti-
ca", afirmou ontem o ex-lí-
der do MDB na Camara fe-
deral, Deputado Freitas No-
bre, a considerar válida a
proposta do Deputado José
Costa (MDB-AL) para que
a Oposição intensifique seus
contatos com os militares.

A defesa da constituição
de uma CPI para apurar as
denúncias de corrupção e as
atividades do SNI, feita pe-
lo presidente nacional do
MDB, Deputado Ulisses
Guimarães, na opinião do
Deputado Freitas Nobre"reflete a existência de um
ajuste de. posições dentro
do Partido", com os mode-
rados. engajando-se na-s
mesmas posições dos parla-
mentares do grupo radicai.

MILITARES
O diálogo com os mili-

tares — declarou o Sr Frei-
tas Nobre — vem sendo tra-
vado já há algum tempo.
O MDB não distingue, na
responsabilidade, civis e mi-
litares.

O Deputado Freitas No-
bre disse ter "as melhores
esperanças de que a norma-
lidade venha a ser alcança-
da, porque os próprios mili-
tares estão( convencidos de
que a restituição aos civis
das tarefas políticas e ad-
miriistrativas é a fórmula
para o restabelecimento
dessa normalidade constitu-
cional".

A distancia que existiu
entre civis e militares —
prosseguiu o ex-líder d o
MDB — foi menos culpa-
nossa, porque no controle
do Governo o sistema difi-

cultou e até impediu o livre
debate entre as duas cama-
das da sociedade. Para os
integrantes do sistema a
nação estava dividida enlre
patriotas e Impatriotas,
considerando patriotas os
que bajulavam o Governo
e impatriotas os que o criti-
cavam.

Para o Deputado "os tem-
pos parecem mudados" e
embora a abertura política
não chegue com a necessá-
ria segurança para se saber
se este quadro está altera-
do, "ela é uma questão de
tempo que parece não estar
distante, não pela condes-
cendência dos que contro-
Iam o Poder, porém pela \
conscientização de militares
e civis que desejam ver à
pátria harmonizada com a
lei".

CPI

O Deputado Freitas No-
bre garantiu que seu Parti-
do se empenhará na cons-
tituição de uma CPI para
apurar as denúncias d e
corrupção, mas não sabe se
ela analisará também a
atuação do SNI. "Essa pro-
posta de devassa no SNI,
feita pelo Deputado Ulisses
Guimarães, não está forma-
lizada, não está redigida,
então não se sabe como ela
será procedida", assinalou o
Deputado.

— De qualquer modo —
concluiu o Sr Freitas Nobre
— a colocação do problema
pelo presidente nacional do
Partido reflete a existência
de um ajuste de posições
de tal maneira que se pre-
nuncia uma atividade haj-
mônica e coerente para o
exercício da atividade opo-
sicionista e partidária. Isto
significa" que a linguagem
dos que eram apontados
como radicais fez hoje va-
sos comunicantes no quadro
partidário.

Cassado pode

í.r

MDB baiano

Salvador — O presidente
do Diretório ltcglona! do
MDB, Deputado F o d o r a l
Itoque Aras, lançou ontem
o nome do Sr Waldlr Pires,
que foi Consultor Geral da
llepúbllca no Governo .João
Goulart para succdô-lo na
direção do Partido na
Bahia.

O Sr Waldlr Pires r.ecupe-
rou seus direitos políticos
cm 1074 — foi ca-ssado pelo
AI—11 em 1964 — mas só
poderá se filiar a Partidos
depois de V de Janeiro,
quando entram em vigor as
reformas constitucionais do
Presidente Geisel, que aea-
bam.com as punições revo-
Iticionárlas (.«ternas.

HOMENAGBM

O Sr Roque Aras acha
que o Sr Waldlr Pires reúne
(iondlções necessárias a um
trabalho de reunificação do
MDB baiano, divido entre
os grupos adesista e radical.
Disse que a sua lembrança
pode, também, ser Interpre-
tiula "como homenagem,
nesta hora, aos companhel-
ros oposicionistas d.uramcn-
te perseguidos".

A proposta do atual presl-
dente do MDB baiano, po-
rém, não foi integralmente
aceita por todos os setores
do Partido. Embora reco-
nhecendo que o ex-Consul-
tor da República seria um
bom nome, o Deputado da
Ala Jovem, Fllemon Mattos,
advertiu que a questão da
escolha do novo presidente
do Partido merece reflexões
mais aprofundadas", levan-
do-se em conta a nova rea-
lidade política nacional c
focai, criada a partir dos re-
síiltados das eleições de 15
de novembro último e que
se consolidara com a entra-
dá cm vigor das reformas
do Governo Geisel".

No momento, .segundo o
Deputado recém eleito, o no-
me do economista Rômulo
Almeida parece reunir me-
lhores condições para assu-
mir a direção regional do
MDB. "Ele vem de uma
campanha para o Senado
moralmente vitoriosa. Uma
campanha Ciiie conseguiu
despertar todo o anseio do
exercício da Oposição nes-
te Estado e com condições
de penetração a nível na-
cional".

— Não estamos excluin-
do nomes como o de Waldlr
Pires, que também deve ser
cogitado e pensado. O que
nós não queremos são fór-
mulas acabadas, de cúpulas,
ou de algumas correntes
dentro do Partido."

Wuldir Pires adota
posição discreta
O ex-Consultor-Geral da

República no Governo João
Goulart, Waldir Pires, disse
ontem, no Rio, receber "co-
mo uma homenagem que
muito me sensibiliza", a
lembrança do Deputado Ro-
que Aras que lançou seu no-
me para a presidência do
Diretório Regional do MDB
da Bahia. Revelou que o seu
plano inicial, conoudo, é o

¦ de se filiar, "modestamen-
te", ao MDB nacional e ao
baiano, "com a intenção de
servir ao Partido".

"Quero, realmente, depois
de tantos anos de obscuran-
tismo político no pais, em-
prestar um pouco de minha
vivência e da experiência
calcada no sofrimento, para
a construção de um novo
tempo democrático".

O ex-Consultor da Repú-
b.ica declarou-se, ainda, fa-
vorável "a uma efetiva con-
centração de forças políti-
ca-s dentro do MDB, que é
o instrumento natural e ca-
paz de marcar, em futuro
próximo, a realidade d e
uma democracia que todos
desejam".

O Sr Waldir Pires, cassa-
do em 1964 numa das pri-
meiras listas de punições
revolucionárias, passou al-
gúns anos, como exilado, no
Uruguai. Seguiu depois para
a França, onde exerceu o
cargo de professor, por con-
curso, na Universidade de
Nanterre. Vive, atualmente,
no Rio, onde divide se-u
tempo entre um escritório
de advocacia e uma empre-
sa privada do ramo de ma-
teriais de construção civil.

PROVA DO DASP

ASCENSÃO FUNCIONAL
Curso Intensivo — Apostilas e testes

Local: Fac. Cândido Mendes
R. Teófilo Otoni, 4 - Tel.: 233-5535 - 234-760(5

OOmiRGO

Debaixo desta marca sempre
o melhor ncuócio ém arte.
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Aureliano garante presença
de Minas no novo Ministério

Belo Horizonte — O Vlòo-Pxesldcnto
eleito da República, Aurellano Chaves,
anunciou ontem quo "Minas Gerais es-
tara presente no Min Isto fio do Presiden-
te Figueiredo 6 esta presença deverá si-
tuar-se à, altura da Importância do Es-
tado no contexto da Federação". Para
tratar deste e de outros assuntos, Irá a
Brasília, no próximo dia 21), onde tera
encontro com o futuro Presidente e com
o General Geisel.

Afirmou, ainda, que as forças de Ml-
nas "vão se fazer representar «o processo
político nacional c temos de preservar
a expressão do Estado, porque isto lntc-
ressa também ao Brasil. Assim, quem for
para a área federal Irá representando o
pensamento político e as forças politicas
de Minas".

A viagem

O Vice-Presidente eleito explicou
que os resultados de sua viagem foram
bons c que "o Brasil tem uma excelente
imagem no exterior".

"Posso dizer que são poucos os pai-
ses que têm eleições livres no inundo.
São poucos os que podem oferecer, como
o Brasil, um elenco de garantias indi-
viduais. O Brasil, desta forma, tem mui-
to mais a oferecer do que a receber."

O Sr Aureliano Chaves considerou
bons os contatos e depois de fazer um
amplo relato de sua viagem ao Presi-
dente Geisel e ao Presidente eleito, Ge-
neral Figueiredo, dará detalhes à im-
prensa.

Ministério
O Sr Aureliano Chaves afirmou,

também, que no encontro com o General
João Baptista de Figueiredo falará na
condição de Vice-Presidente e na condi-
ção de mineiro. "O problema do Minis-
tério. naturalmente, será examinado.
Como, aqui em Minas, atuamos na base
de sistemas, não vamos atuar sozinhos.
Vamos atuar perfeitamente entrosados.

Eu, o Governador Ozanam Coelho, meu
companheiro leal, o Governador eleito,
Deputado Francelino Pereira, c as forças
políticas do Partido."

"As forças políticas de Minas vao se
fazer representar no processo e temos
de preservar á expressão política de Ml-
nas. Minas Gerais não' pleiteia cargos.
O Estado tem uma dimensão política e
econômica que faz com que aguarde com
tranqüilidade a solução. As forças poli-
ticas de Minas agem de comum acordo.
O Vice-Presidente eleito age em função
delas.

Novos Partidos
Sobre a possibilidade do surgimento

de novos Partidos políticos no pais, disse
que "só o tempo é que irá dizer de sua
oportunidade"."Tenho posição doutrinária defini-
da, mas só a evolução do quadro poli-
tico é que dirá qual o caminho mais
aconselhável a respeito. Pode ser, doutrl-
nariamente, o favorável a uma posição
e, num momento determinado, ser ele
desacòhsèlhável."
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Petróleo c Liglit
O Vice-Presidente eleito mostrou-se

preocupado com o aumento do petróleo,
que irá absorver -100 milhões de dólares
no orçamento federal:

"O Brasil tem capacidade para supe-
rar este problema. Precisamos gastar
menos .petróleo. Mas não sou favorável
ao racionamento, por causa dosjseus des-
dobramentos na economia nacional e
malefícios que fatalmente ocorrerão."

Sobre a compra da Light pelo Go-
verno, o Sr Aureliano Chaves disse que
filosoficamcnte é favorável á que o Es-
tado controle a produção de energia elé-
trica:'"Mas, no caso especifico da Light,
não tenho ainda .dados para avaliar o
problema. Sou em tese pelo controle do
setor pelo Estado."

Falcão fará relato a Figueiredo:
Brasilia — O programa de visitas

dos Ministros de Estado do Governo
Geisel ao futuro Presidente da Repú-
blica, General João Baptista de Figuei-
redo, encerra-se no próximo dia 19 de
janeiro, depois do encontro com o Chefe
do EMFA, General José Maria de An-
drada Serpa. Hoje ele recebe, às 9 ho-
ras, o Ministro da Justiça, Sr Armando
Falcão.

Somente a partir do dia 19, quando
o General Figueiredo terá em mãos o
quadro completo da atual situação na-
cional — na visão dos Ministros — é
que ele deverá concluir a-escolha dos
nomes para preencher os mais altos
postos de seu Governo. Recentemente
ele afirmou que antes de indicar os no-
mes para os Ministérios é "importante

saber o que cada um irá fazer".

Na primeira semana de janeiro —
nos dias 3, 4 e 5 — o General Figueire-
do receberá em seu gabinete, no Banco
do Brasil, respectivamente, as visitas
dos Ministros da Educação, Sr Euro
Brandão, da Previdência Social, Sr
Nascimento e Silva, e dos Transportes,*
General Dirceu Nogueira. Todos os en-
contros serão realizados a partir das 9
horas.

No dia 8 de janeiro será a vez do
. Ministro do Trabalho, Sr Arnaldo

Prieto, seguindo-se, no dia 10, o Minis-
tro das Relações Exteriores, Sr Azeve-
do da Silveira e, no dia 12, o Ministro
do Interior, Sr Rangel Reis. O último
Ministro civil a fazer o relato da situa-
ção de sua área ao futuro Presidente

Lindoso não crê
que MDB veemente
gere retrocesso

Brasília — O Senador José Lindoso
(Arena), futuro Governador do Amazo-
nas, acredita que, por mais'veementes
que venham a ser as novas lideranças
do MDB no Congresso Nacional, seu de-
sempenho não provocará qualquer risco
de retrocesso, "pois a nação esta sun-
cientemente amadurecida, apesar de
dizerem que a memória social do brasi-
leiro é curta".

— Creio firmemente — disse ele —

que vamos ingressar numa democracia
autêntica e que as lideranças dos dois
Partidos terão um desempenho a altura
desta nova situação política. A dureza
da Oposição na apreciação dos probie-
mas políticos e administrativos nao
apresentará qualquer perigo.

O Senador José Lindoso observou
ainda que a extinção do AI-5, a 1.° de
janeiro, é um fato de que somente o
Congresso Nacional deverá tomar cons-
ciência, pois "para a sociedade, o AI-5
já está superado".

da República será o da Agricultura, Sr
Alysson Paulinelli, no dia 15.

Militares

Embora não esteja ainda confirma-
do é provável que os encontros com os
Ministros militares sejam realizados nos
próprios Ministérios e não no escrito-
rio do futuro Presidente, nó* Banco do
Brasil. A agenda não indica o local do
encontro, mas alguns assessores disse-
ram ser "bem provável" que o General
Figueiredo decida pelo encontro nos ga-
binetes dos Ministros.

Nesse caso, o primeiro Ministro
militar a receber a visita do General
Figueiredo será o da Marinha, Almiran-
te Azevedo Henning, no dia 16 de ja-
neiro. Os próximos seriam, pela ordem,
os da Aeronáutica, Brigadeiro Araripe
Macedo, no diá 17; no Exército, General
Fernando Bethlem, no dia 18; e o che-
fe do EMFA, no dia 19.

Hoje, o General Figueiredo conce-
dera audiências a seis deputados, in-
cluindo uma de apenas cinco minutos,
ao Sr Vasco Neto (Arena-BA). Ele re-
ceberá também o ex-presidente da
EBTU, Sr\Alberto Silva, derrotado ao
Senado pela sublegenda da Arena do
Piauí.

Serão recebidos ainda pelo futuro
Presidente da República os parlamen-
tares: Carlos Alberto (PE), José Alves
(AL) — que também não conseguiram
se reeleger — Silson Braga (PB), Hen-
rique Brito (BA) e Alcides Franciscato
(SP).

Ulysses pede que
Revolução honre
o seu compromisso

São Paulo — "O que o MDB quer é
que a Revolução honre seu compromisso
original. Se o MDB. fosse um Partido
de provocação não teria maioria nas
eleições como a teve no pleito de no-
vembro; a menos que se esteja conside-
rando o povo como provocador", afir-
mou ontem o presidente nacional do
MDB, Deputado Ulysses Guimarães.

Ainda em resposta às declarações
do Senador e presidente em exercício
da Arena, Sr Jarbas Passarinho, o Sr
Ulysses Guimarães afirmou: "O que o
Senador disse não se aplica ao MDB,
Partido que tem mais de 10 anos de
existência e que reclama tudo que tem
reivindicado nesse periodo".

— O MDB não tem absolutamente
nada de revanchista. A ação do Parti-
do'de Oposição, no próximo ano, será a
de sempre, porque seu compromisso fun-
damental é com a democracia. Qual-
quer acordo que se pretenda com o MDB
pressupõe respeito a esse compromisso.

Brigadeiro adverte

para os inimigos
internos e externos

Brasília — Depois de rea-
iflrmar que as Forças Arma-
das estão unidas e coesas,
"intensas ao veneno da in-
disciplina e da anarquia",
o Tenenite-Brigadclro Mário
Paglloli de Lucena, ex-Che-
fe do Estado-Maior da Acro-
náutica, assegurou que o
Brasil, "neste e no próximo
Governo, continuará tri-
lhando o caminho certo, a
despeito dos inimigos inter-
nos c externos".

O pronunciamento foi fei-
ito na cerimônia de transfe-
renda da chefia do Estado-
Maior ao Tenente-Bri-
gadelro Leonardo Collarcs,
que, em discurso, assinalou
que "a FAB vê aumentar
suas responsabilidades no
que 'toca às medidas que lhe
cabem no quadro da Segu-
rança Nacional". Mais tar-
de, Indagado sobre a origem
destas medidas, o Brigadel-
ro respondeu: "Corta essa,
não falo sobre esite assun-
to".

ARARIPE ENCONTROU
FAB DIVIDIDA

1 lições adotadas foram cer-
tas e outras a itempo jüc-
monstrouque não eram as
melhores".

Em seu último pronuncia-
mento o ex-Chefe do Esta-
do-Maior d a Aeronáutica
fez outras considerações so-
bre o povo brasileiro "que

não pode ficar sujeito a in-
teresses mesquinhos de gru-
pos ou indivíduos", sobre a
Juventude mais esclarecida
que pode vir a. formar as
elites dirigentes e sobre a
nação como um todo, pois,
conforme afiançou "não há
mais lugar para o derrotte-
mo que tanto nos atrasa".

Paglloli de Lucena dirigiu
aLnda seus ^agradecimentos
à imprensa e aos adidos
militares estrangeiros, pois
a união destes últimos, no
seu entender, será um fator
ponderável 

"na solução dos
problemas que afligem o
mundo conturbado de nos-
sos dias".

SEGURANÇA E
DESENVOLVIMENTO

No discurso de despedida
que marcou sua passagem
para a reserva, o Brigadeiro
Mário Paglioli de Lucena
fez uma análise retrospectl-
va, observando que em to-
dos os assuntos discutidos
no âmbito do Conselho de
Chefes de Estado-Maior, ou
fora dele, ficaram ressalta-
dos "os Interesses nacionais,
acima de qualquer outro ob-
jetlvo*'. Acrescentou em ou-
tro trecho que "os militares
também são povo e este po-
de ter certeza de que as
Forças Armadas estão vol-

. tadas para as suas tarefas,
mas sempre atentas aos
acontecimentos que possam
perturbar a vida da nação,
os quais nada constróem,
mas muito pelo contrário,
geram o nosso atraso em
todos os sentidos".

A exemplo do Chefe do
Estado-Maior do Exército,
General Ariel Pacca, que no
dia 21 despediu-se do servi-
ço ativo, o Brigadeiro Pa-
glioli de Lucena agradeceu
"ao Comandante Supremo",
o Presidente Geisel, pela
confiança com que o distin-
guiu, estendendo seu reco-
nhecimento ao Ministro
Araripe Macedo, por saber
"liderar e unir a Força, com
exemplos de trabalho, de
orientação e de perseveran-
ça nas soluções dos probie-
mas (.:.) particularmente
aqueles referentes ao ree-
quipamento da Força". Se-
gundo suas palavras, não
podia deixar, de registrar a
enorme diferença "da FAB
dividida" que o Ministre
Araripe encontrou, em no-
vembro de 71, e aquela
marcada pelo progresso, em

••todos os sentidos, que o Mi-
nistro entregará a seu subs-
tituto: "Unida e com um só
ideal: Trabalhar para que
a Força Aérea em breve se-
ja uma grande potência pa-
ra o bem do Brasil".

O Brigadeiro Paglioli de
Lucena comentou, ainda,
que, nestes 41 anos, (seu
tempo de Carreira), "a des-
peito de várias crises", o
Brasil se desenvolveu consi-
deravelmenite e "muitas so-

O novo Chefe do Estado-
Maior, Brigadeiro Leonardo
C o 11 a r e s, ex-Comandan-
te-Geral do Ar, ^assumiu o
cargo na presença do Minis-
tro da Aeronáutica, fazendo
um discurso de teor técni- •
co-administrativo, no qual
afirmou apenas que "a FAB
vê aumentar suas responsa-
bilidades no que toca às
medidas que lhe cabem no

quadro da segurança nacio-
nal". Mais tarde, indagado
sobre o assunto, o militar
recusou-se a falar.

Segundo suas palavras, a
Força Aérea, "voltada para
o desenvolvimento e a segu-
rança do Brasil, com espíri-
to profissional sempre crês-
cente vem, há tempos, pro-
curando alcançar o aperfel-
coamento técnico e a efi-
ciência necessária no em-

prego do sofisticado mate-
rial e equipamento'que foi
¦possível obter no plano do
«equipamento da FAB". E
concluiu: "A aviação e a in-
dústria aeroespacial atingi-
ram níveis tecnológicos
muito elevados. Ambas, no
Brasil, precisaram e preci-
sarão no futuro, acompa-
nhar o progresso mundial".

Sobre o cargo que acaba-
va de assumir disse: Desejo

prosseguir, a exemplo dos
que me antecederam, no es-
forço continuado para o
cumprimento da árdua
missão a nós confiada".

Compareceram à cerimõ-
mia, realizada no salão no-
bre do Ministério da Aero-
náutica, autoridades milita-
res ligadas à Aeronáutica,
o Ministro do STM, Briga-
deiro Deoclécio Lima de Si-
queira, e o Alto-Comando
da Aeronáutica, exceção fei-
ta ao Brigadeiro Antônio
Peixoto, do Comando-Geral
de Pessoal, e Oficial-Gene-
ral mais' antigo da Força.
Pelo que se informou, o Bri-
gadelro encontra-se de fé-
rias.

O Brigadeiro C o 11 a r e s ,
mais tarde, concordou em
falar com os jornalistas,
mas recusou-se a responder
às perguntas formuladas,
dizendo sempre: "corta es-
sa".

Amazonas proclama eleitos
e politicos fazem campanha

•*¦ ... ,-_ _ ._ »t.--í.. ,.\,\t.,\i\ ,i\_'tr_r.t_<. mm cm 9. mil mil-
Manaus — Quarenta e dois dias de

pois das eleições em todo o pais, os pou-
cos mais de 400 eleitores da pequena cl-
dade de Atalaia do Norte, no Alto So-
limões, começam a receber hoje as vi-
sitas de políticos e se vêem transforma-
dos, fora do tempo, em pessoas da mais
alta Importância. Tudo porque são eles
quem poderão decidir, nos próximos
dias, quem será o novo Senador do Ama-
zonas.

O TRE do Amazonas deve procia-
mar hoje ou amanhã os vencedores das
eleições no Estado, Inclusive o cândida-
to emedebista Fábio Lucena, que com a
anulação dos resultados de Atalaia do
Norte passou à frente de seu concorren-
te arenista João Bosco de Lima. A Arena
entregou ontem ao órgão, para enca-
mlnhamento ao TSE, recurso em que pc-
de a anulação da decisão que Invalidou
as eleições na cidade.

Hoje devem chegar a Atalaia do

Norte, cidade distante quase 2 mil qui-
romeiros de Manaus, alguns políticos do
MDB, entre os quais o candidato eme-
deblsta Fábio Lucena e o Deputado fe-
deral Mario Frota, que vão ao município
com o objetivo de realizar contato» com
vistas a uma possível campanha.

Sobre as novas eleições cm Atalaia,
além de o assunto ainda estar sendo exa-
minado pelo TSE, persistem pequenas
dúvidas que o TRE vem estudando, como
por exemplo, o conhecimento do núme-
ro real de eleitores existentes no muni-
cipio, c se os candidatos poderão ou não
ía/.er campanha.

Outro aspecto estudado pelo TRE se
refere à possibilidade de a anulação das
eleições de Atalaia do Norte ter alterado
também a disputa para a Câmara « a
Assembléia. Em caso positivo, as novas
eleições não se limitarão à escolha do
senador, mas também definirão os no-
mes dos novos deputados federais « es-
taduais do Amazonas.

OSMAR E SUBVERSIVO.
escunas
prontas*** De 12,14,16 ou 20 m.
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ELETROSUL CONTRATA 365 MILHÕES EM EQUIPAMENTOS
Um contrato de Cr$

365.000.000,00 fòi assinado dia
20 pelas Centrais Elétricas do Sul
do Brasil S.A.- ELETROSUL, com a
Indústria Nacional, para o forneci-
mento de 13.555 toneladas de
cabos condutores de alumínio
com alma de aço. .

0 documento foi assinado
pelos Eng?s Luiz Cais de Oliveira e
Roberto Leite Schulman, respecti-
vãmente Presidente e Diretor de
Suprimentos da ELETROSUL e
pelos representantes do Consórcio
das Firmas Brasileiras ALCAN
Alumínio do Brasil S.A.. Alumínio
do Brasil Nordeste S.A., Furukawa
Industrial S.A. Produtos Elétricos.
Companhia Brasileira de Alumí-
nio, Termocanadá Condutores Elé-
tricôs S.A. e IFEMA S.A. Indústria
de Condutores Elétricos.

Os cabos condutores se desti-
nam a expansão do Sistema de
Transmissão de 500 kV, o que per-
mitirá atender adequadamente as
necessidades de potência e ener-
gia dos principais centros de carga
de toda a Região Sul, dentro dos
critérios de confiabilidade e quali-
dade de serviços no país.

As-linhas de transmissão
Areia—Campos Novos e Campos
Novos—Gravataí reforçarão o
abastecimento de energia no Rio
Grande do Sul. enquanto as Linhas
Areia—Blumenau e Curiti-
ba—Blumenau fecham o Anel
Energético nos Estados do Paraná
e Santa Catarina.
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Polícia não vê "atuação irregular" de "Didi" no seqüestro
Advogado diz que só um

pedido oficial do Brasil
liberta Flávia Schilling

Porto Alegra — Bastará uma solicitação do Oo-
verno brasileiro, através do Ministério das Relações
Exteriores, às autoridades uruguaias para que a bra-
sileira Flávia Schilling seja libertada. O pedido po-
dc ser feito, inclusive, mediante declaração pela im-
prensa, segundo assegurou ontem o advogado Decio
Freitas, ao divulgar os entendimentos de caráter
oficioso que manteve em Montevidéu.

"Subliiiliou-sc, Insistentemente, que seria de
toda a conveniência, fosse a gestão praticada ainda
este mês, que ó no Uruguai o da comemoração da
Declaração Universal dos Direitos do Homem. Fique
claro, portanto, que só a nível político sorá possível
a libertação de Flávia. Está completamente descar-
tilda a hipótese da libertação a nivel jurídico, mal-
grado a legislação uruguaia já a permitisse há mais
de um ano", ressaltou o advogado.
ESPANCAMENTO

O escritor c jornalista
Murilo Carvalho, que pas-
sou 10 dias em Montevidéu
preparando reportagem pa-
ra o jornal Movimento, dc-
clarou om Porto Alogre, on-
de fez escala para retornar
hoje a São Paulo, ter .sabido
por fontessegurasi filtradas

da Pcnlhtenclârla dc Punta
Rielos, onde Flávia. cumpre
pena, que ela foi "espanca-
da durante dois dias o unia
noite antes da entrevista
montada pelos militares
uruguaios apenas para Jor-
nalistas dc sou pais. Soube,
cambem, que trõs horas an-
tes dc ser levada -ao local
da entrevista, Flávia foi
obrigada a Loma.r vários
comprimidos calmantes".

Também afirmou tor sn-
bkio que Ruben Walter VI-
nagõ, ex-companheiro d e
Flávia. Schilling, que a ro-
çrutou para o movimento
Tüpániaró c foi, mais Lardc,
responsável poia sua do-
lação, conforme Flávia re-
vela cm carta aos pais —
mesmo tendo sido lider do
movimento, cumpriu pena
do dois anos o se encontra
em liberdade em Montevi-
dóu. "Afirma-se lá "que Flá-
via, cuja pena ditada polo
juiz foi maior do que a soli-
citada polo promotor, teria
tido uma condenação
superior à sua culpa, como
forma de o.s militares uru-
guaios justificarem o tiro
que ela levou ao ser presa",
disse o jornalista Murilo
Carvalho".

CAMPANHA

Em Belo Horizonte, a pre-
sidenta do Núcleo Mineiro
do Movimento Feminino pe-
Ia Anistia, Dona Helena
Greco, disse que deve ficar
bem claro que a campanha
pública a ser Iniciada hoje
na Praça Sete, naquela
Capital, não visa apenas ã
libertação de Flávia Schll-
ling, mas também denun-

ciar outras prisões dc brasi-
leiros no exterior.

Acrescentou que o Oovcr-
no uruguaio está tentando
tumultuar o.s trabalhos do
Movimento e dn Oo.m-.lt4
Brasileiro pela Anistia, quo,
Juntos, estão denunciando o
terror espalhado pela mui-
tlriaclÒnal dc r e p r c s s n o.
Concluiu quo, se a campa-
nha tiver superávit, será
utilizado no Fundo de
ajuda ao trabalho desen-
volvido pelas duas cnllda-
dos.

CONTAS

Em Porlo Alegre, o Comi-
tô Brasileiro poia Anistia c
o Movimento Feminino pela
AiniisUu no Rio Grande do
Sul, que lidaram campanha
publica de arrecadação ile
fundos cm favor de Flávia
Scliilling, refutaram acusa-
ções do Governo wugualo,
que "põe em dúvida toda a
seriedade cio movimento ro-
allzado" e anunciaram os-
tar à disposição das autori-
dados uiiúiguaiias, em conta
bancária, a quantia de Cr?
338 mil 000,78 para paga-
men.to da taxa do hospeda-
gem carcerária o o u t r-a s
despesas — como as ciirur-
gltas a que Flávia leve de
submeter-se.

As duas entidades pres-
tam contas sobre o montah-
te da campanha' dc arre-
cadação de fundos. Além de
uma escultura, de Irineu
Garcia, de um par de Guer-
reiros do escultor Xico Stoc-
fângor, de 20 serigrafias do
pintor Glauco Pinto dc Mo-
rais e do um cartum do dese-
nhteta Santiago, a Agência
Petrópolis da Caixa Econô-
mfca Estadual, na conta ri?
127187310, guarda depósito
de Cr$ 338 mil 000,78, do
total arrecadado em Porto
Alegre (Cr$ 201 mil 994,78),
no Rio dc Janeiro (Cr$ 138
mil 800), na Bahia (CrS 16
mil 54) c em Brasilia (Cr$
31 mil 758).

Porto Alegre — Km nota ofi-
ciai, o «corolário du Suguniiicu
Pública do Rio Orando do Sul, Co-
ronel Rubem Moura Jurdlin, as»o-
«ura que "ntó agora" nada foi apu-
rado "como atuação Irregular" do
policial Orandlr Portassi Lucas, co-
nhooldo nos meios esportivos por
Didi 1'ediilndn, acusado dc tor par-
llclpado do seqüestro dc um casal
uruguaio, nesta cidade.

"Das Investigações Já procedi-
das, reafirmamos que nenhum ór-
gfio desta SSP teve qualquer parti-
elpução nesta ocorrência", acros-
conta a nota. O Governador Sinval
Guazzelli Interrompe hoje as férias
dc fim dc ano cm sua fazenda, o
tem marcada para a tarde, cm Por-
to Alegre, uma audlôncla com o

' Secretário de Segurança para uma
análise do ua.so.

A nota
"Em fuce do que está scnilo

veiculado pelos órgãos de divulga-
ção, sobre a possvel participação do
policial Oriuidir 1'ort.iVsl Lucas, co-
nlicciilo nos meios esportivos por
Dldl Pedalada, no ilesnpnreclmen-
to, cm Porlo Alegre, de uma senho-
ra uruguaia, com seus dois filhos
menores, e um cidadão uruguaio,
que reapareceram no país vizinho,
os menores com seus avós « os
adultos detidos pela Polícia uru-
guaia, fato esse já do conlicclmen-
to publico pelo comunicado oficial
do Governo daquele pais, temos a
Informar que, conforme determina-
çáo ile S Exa o Sr Governador tio
Estado, as investigações internas
nesta SSP prosseguem normal-
mente.

"Obviamente cias estão sendo
conduzidas com a máxima cautela
e com o indispensável sigilo, a fim
tle não prejudicarem o inquérito
de responsabilidade da Siipcrintcn-
düncia Regional da Policia Pude-
ral, porquanto este caso tem mui-
tas implicações políticas c itlcoló-
gicas, envolvendo conhecidos clè-
mentos ligados á subversão inter-
nacional que estão agindo clandcs-
tinamente no Krasil.

"Como c do conhecimento pú-
blico, foi instaurado um inquérito
policial a respeito pela Superin-
tendência Regional da Policia Ve-
deral do Rio Grande do Sul, órgão
ao qual está afeta a apuração da
alegada ocorrência. Temos manti-
do constantes contatos com aque-
Ia Superintendência e estamos
sempre á sua disposição para qual-
quer cooperação que nos for pos-
sivel.

"Das investigações já procedi-
das, reafirmamos que nenhum ór-
gâo desta SSP teve qualquer par-
ticipaçãò nesta ocorrência. O po-

licial Orandir, inclusive, está pres-

lando «ervlco» na ENtsol» do Poli-
clu, ilestli» H «le srtrml.ro do cor-
rente ano. O servidor em apreço Ja
foi ouvido pela Superintendência
dos Serviços Policiais, nada tendo
sido apurado até agora como atua-
çáo Irregular do mesmo.

"Porto Alegre, 20 de detentora
do IÍI78.

"Rubem Moura Jardim,
"Secretário de Segurança Pú-

blica/RS".

Srm resposta
Ao entregar a nota, o Relações

Públicas da Secretaria, Major Jo&o
Barccllos, devido & insistência da
Imprensa do cntrovlsta com o Be-
cretário, alegou que "a nota oficial
é feita para não responder a per-
gunttt». O Secretário quer dizer".

Não sabia quando Orandlr (ex- .
jogador do Internacional) foi ou-
vido pela Superintendência dos
Serviços Policiais. Não sabe onde
Didi Pedalada está, nem so Já pres-
tou depoimento na Policia Federal.
Embora não quisesse comentar a
nota do Secretário, o Major Bar-
collos disso que o policial Orandlr,
por estar prestando serviço na Es-
cola do Policia está lotado nela, e
não no DOPS, Ma.s se contradisse
mais tardo admitindo que "tudo 6
policia" ao responder à pergunta
de so cio não estaria dc plantão no
DOPS. na quinta-feira última, co-
mo afirmam parentes e vizinhos.

Desmentido
O diretor da Escola de Poli-

cia, jdeiegado Aclilio Rodílgucs,
contestou o Major Barccllos, Inldr-
mando que Orandlr- não está lota-
do na Escola, ma.s presta serviço
no Serviço do Sindicância, na ln-
vçstlgação dos antecedentes dos
alunos'. "Não presta expediente na
Escola, nem ó funcionário nosso,
mas continua lotado no seu setor",
acrescentou; Pessoalmente, não
acredita que Didi tenha participado
cio sèqucttro, e disse ler se siírprc-
endldo com as noticias nos Jornais.
Quando o.s repórteres saiam, che-
gou* o diretor do DOPS, delegado
Marco Aurélio dos Reis, que visl-
vehhonte Irritado, disse apenas:
"Ninguém abaixo do Secretário, po-
dc falar. Eu não falo nada".

O coordenador policial da Po-
licla Federal e responsável pelo in-
quérito do desaparecimento dos
uruguaios , delegado Edgar Fuques,
reiterou, onlem, que "a Investiga-
çáo continua sigilosa". Admitiu que
"não poderia Ignorar fatos con-
cretos", no caso a identificação do
policial do DOPS pelos repórteres
da revista Veja, mas não quis in-
formar se Orandir Lucas prestou
depoimento na Policia Federal.

Deputados querem exoneração
do Secretário de Segurança

A participação de um poli-
ciai do dops no seqüestro dn
um casal dc uruguaios ccntrall-
zou, ontem, os debates ná As-
sembléia Loglslatlvtt, tendo o
Deputado Waldlr Waller (MDB)
pedido que o Governador oxono-
ro o Secretário do Segurança,
Coronel Rubem Moura Jardim,
pura poder identificar os res-
ponsãvcls, pois ele está "ncobnr-
tando os culpados".

O líder da bancada do MDB,
Deputado Léllo Souza, oficiou .i
Comissão do Constituição e Jus-
tiça para que convoque o Coro-
nei Moura Jardim a depor na
Assembléia, enquanto o Senador
eleito Pedro Simon sugeriu a
criação dc uma comissão "fora
da Secretaria, composta por ho-
mens Insuspeitos", para Investi-
gar o caso com ls"-ção.

Vergonha
O Deputado Pedro Simon

criticou a falta do providências
do Ministério do Exterior no ca-
so, posição reiterada pelos seus
colegas dc bancada Deputados
João Carlos Gastai c Aldo Pinto,
que acrescentaram ter ocorrido
préjulgamento do Coronel Mou-
ra Jardim, por reiterar o não
envolvimento de órgãos da SSP,

sem que esteja concluído o In-
quérito da Policia Federal. O
Deputado Waldlr Walter consi-
derou o seqifstro como "uma
vergonha para o Estudo, mácula
para o Governo", esperando que
o Governador Identifique os res-
ponsãvcls.

O Deputado Carlos Augusto
de Souza, também do MDB, ofi-
dou ao Governador Sinval
Guazzelli, pedindo que realizo
a sua própria Investigação, atra-
vé.s da Promotoria Pública, lem-
brando a dificuldade de Isenção
de a policia Investigar d pró-
prla polida. Outro Deputado
emedebista, Júlio Vianna, pro-
testou pela demora na condu-
são das Investigações, observan-
do que Didi Pedalada possui o
registro n'> 11 932 953, como fun-
cionário público estadual.

O líder do Ooverno, Depu-
tudo Celestino Ooular, após ler,
dà tribuna, a nota oficial do âú-
cretário de Segurança, garantiu
que o Governador Guazzelli
quer o assunto cdmplcLamonto
esclarecido, por não admitir o
envolvimento de policiais no sc-
questro. O Deputado Cuido
Moesch, no exercicio da llderan-
ça da bancada da Arena, se de-
durou "chocado!' com a ldcntl-
ficação do policial do DOPS co-
mo seqüestrador.

OAB-RS manda delegação ao
Uruguai ouvir seqüestrados

O advogado Marcus Molzcr,
que preside a comissão especial
da OAB-RS que Investiga o se-
questro dos refugiados uru-
guaios; Informou que uma dele-
gação de quatro advogados de
Porlo Alegre embarcará, para
Montevidéu no dia 2 de Janeiro,
a fim de tentar ouvir Lilian de
Çasarlego e Universlndo Dlaz,
detidos em local Ignorado no
Uruguai. Sabe-se que farão
parte da Comissão os Srs Mu-
.rlano de Freitas Beck e Octávio
Caruso Brochado da Rocha.

O Sr Marcus Melzer, na tar-
dc de ontem, falou por telefone
com o presidente do Conselho
Federal da OAB, Sr Raimundo
Faoro, que foi informado da via-
gem da delegação que deverá
fazer gestões em seu nome, ln-
dependente de apoio oficial do
Itamarati. O Sr Raimundo Fao-
ro chega, amanhã, a Porto Ale-
gre para presidir a cerimônia

dc credenciamento
associados da OAB.

dos novos

Depoimento

A Comissão da OAB ouviu,
ontem, o depoimento do jorna-
lista Luis Cláudio Cunha, da re-
vista Veja, que presenciou o fl-
nal do sequosl.ro, e que identlfi-
cou o ex-jogador de futebol e
agora policial Orandil Portassi
Lucas, o Didi Pedalada, como
um dos seqüestradores.

O presidente da Comissão
da OAB afirmou que não poderá
convidar ou Intimar o policial
acusado para prestar depolmen-
to, "pois a comissão não tem
força coercitiva para isso.
Assim, vamos ouvir as testemu-
nhas que darão elementos elu-
cidatlvos para as deliberações
finais do Conselho Consultivo
da Ordem".

Leia editorial "Ponta do Véu.

Exilada pede
passaporte
ao Tribunal

.Vflo Paulo — O Advogado
Aldo Lins c Silva entrou
com mandado de segurança
no Tribunal Fixloralde Re-
cursos contra o Ministro "
das Relações Exteriores pe-
dlndo a renovação do pas-
sarporte da professora Eli-
sabeth de Souza Garcia,
que atualmente leciona So-
dologla na Universidade de
Vlncenr.es, na França.

Ela c o marido, o econo-
mista Marco Aurélio d« Al-
meida Oarda, foram pro-
cessados e condenados pela
lu Auditoria Militar de São |
Paulo, mas a pimlbllldade
dos dois já foi declarada ex-
¦tinta. O marido Já teve seu
passaporte liberado. Em sua
petição, o advogado afirma
que 

"não liú dúvida dc que
a autoridade coatora con-
verteu us salutares prerro-
gatlvas que lhe são conferi-
dos como Ministro de Esta-
do, cm arma venenosa de
caráter político, lesando,
com tamanho abuso, Inte-
resse respeltabllíselmo de
uma cidadã brasileira".

VIOLAÇÕES

Para o advogado, agindo
dcs«a forma, o Ministro das
Relações Exteriores está
"violando a Constituição do
seu pais, como a personall-
dade mesma da requerente,
pois a Impede dc exercer
com amplitude sua pro-
fissão, por força das llmi-
lações Impostas p c 1 a sl-
tuação orlada, de locorno-
ver-so livremenu: fora do
faís e de ingressar cm sua
própria terra".

Considerou o caso como
"lipico de afrontosa Uegali-
dado e abuso do poder" e
que o direito de ter passa-
porte é "certo, líquido ' ln-
contestável. A possri d e
Identidade internacional de
uma cidadã brasileira, no
Exterior, é medida imposta
pela própria necessidade do
documento, sem o qual oS
direito inerentes & cidadã-
nia ficam frontalmente
atingidos, pondo em risco
sua própria liberdade indi-
vidual".

Itamarati exige nova
entrevista com Flávia

Carlos Mar chi

Brasilia — O Itamarati
•nviou instruções à Embai-
xada brasileira em Monte-
vidéu para insistir, junto ao
Governo do Uruguai, com o
pedido oficial para que jor-
nalistas brasileiros visitem
e entrevistem a brasileira
Flávia Schlling, presa há.
anos em cárceres uruguaios.
A informação foi presta-
da ontem «pelo porta-voz di-
plomático, Secretário José
Alfredo Graça Lima. -

O primeiro pedido foi fei-
to relo Chanceler Azeredo
da Silveira, diretamente ao
Chancelar Adolfo Folie
Martinez, do Uruguai, no
Inicio do mês. Silveira ofi-
cializou o ipedido feito por
diversos jornalistas brasi-
leiros que, à época, estavam
em Punta dei Este para
acompanhar a 10a. Reunião
dos Chanceleres da Bacia
do Prata, lá ocorrido.

DESCONTENTAMENTO

Quando recebeu o pedido
dos jornalistas, Folie Marti-
nez tergiversou durante
três dias e ,na data em que
a reunião ia terminar, dis-
se-lhes que só poderia aten-
der o pedido mediante uma
solicitação oficial do Gover-
no. Os jornalistas procura-
ram o Chanceler Silveira,
que se prontificou a oficialL
zar o pedido, fazendo-o pou-' co depois, verbalmente. Em-
bora feito de viva voz, o
pedido foi considerado ofi-
ciai por Folie Martinez. Sil.
veira também se manifes-
tou a respeito: "Um pedido
encaminhado por mim, na
q u'a 1 i d a d e de Chanceler,
mesmo oralmente é ofi-
ciai", disse na ocasião.

Ainda assim, o Governo
uruguaio protelou a autori-
zação da vlsitij e entrevista
e, na semana passada, le-
vou Flávia para um encon-
tro com jornalistas uru-
guaios. A medida irritou os
jornalistas brasileiros, uma
vez que é bastante conheci-

da de todos a condição
atual dos jornalistas uru-
guaios: ou são agentes do
próprio Governo, ou são
pessoas extremamente ate-
morlzadas com o intenso
processo de repressão das
Forças Conjuntas.

Ontem, o Chanceler bra-
sileiro mandou informar a
imprensa que o seu pedido
foi reiterado, tendo enviado
uma mensagem a Montevi-
deu neste sentido. A reação
do Itamarati é natural:
Quando a situação de Flá-
via Schilling foi denuncia-
da, há alguns meses, a
Chancelaria brasileira soll-

¦citou licença para que o
Cônsul brasileiro em Monte-
vldéu a visitasse, para cons-
tatar as condições em que
estava presa, e a licença de-
morou bastante para ser
concedida. O pedido para
que o Cônsul visse Flávia
foi repetido duas vezes, até
que foi atendido — mas nao .
antes que o Itamarati se
manifestasse energicamen-
te a respeito, lembrando,
inclusive, a convenção sobre
normas de relações consuila-
res, de Viena.

Na Chancelaria brasi-
leira, causou má impressão
a atitude das autoridades'
uruguaias, que impediram
jornalistas brasileiros d e
vetf F1 á v i a. Conslderou-se
que, se Flávia está bem —
e o próprio Cônsul em Mon-
tevideu, Agenor Soares dos
Santos, relatou isso — não
há razão para impedir um
encontro seu com a impren-
sa brasileira. Neste encon-
tro, a situação real de Flá-
via seria investigada, abrin-
do-se duas possibilidades:
ou a constatação de que ela
realmente está bem e nun-
ca foi barbaramente tortu-
rada pelos órgãos de segu-
rança do Uruguai (como
afirmam as denúncias), ou
a confirmação de todas as
denúncias sobre o que
ocorre com os presos politi-
cos uruguaios.

A lei manda que você publique
seu balanço em algum jornal.
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O bom senso manda que você publique no Jor

O Jornal do Brasil é uma fonte segura de orientação para indivíduos que estão
sempre à procura de boas oportunidades para canalizar seus recursos.

Caracterizado por Cláudio Willer Pesquisas como um jornal de informação,
o Jornal do Brasil detém a preferência absoluta dos diversos segmentos interessados

nos balanços publicados nos meios de comunicação de rriassa.
Além do investidor, observador dos mais atentos dos assuntos do mercado

o Jornal do Brasil tem grande penetração entre os consumidores e homens públicos
- políticos, parlamentares, empresários - os quais precisam constantemente avaliar

a capacidade das empresas. Como fazem, inclusive, leitores de outros jornais
E a pesquisa que indicou isso mostrou também outros dados bastante interessantes:

na classe A, 100% dos leitores do Jornal do Brasil utüizam seu próprio jornal
para consultas. Dos leitores de O Globo caracterizados nessa mesma classe, ób%

consultam o Jornal do Brasil e 56% consultam o seu jornal.
Na classe B, 85% lêem e consultam o Jornal do Brasil. Entre os leitores de O Globo,

53% consultam o Jornal do Brasil e 35% consultam O Globo
Mais uma coisa a destacar: entre os leitores do Jornal do Brasil e O Globo

o Jornal do Brasil aparece como o mais citado numa proporção de 60% para Z8%.
Por isso, no momento em que você tiver que publicar o seu balanço,

use o bom senso em primeiro lugar.
No Jornal do Brasil, o bom resultado de uma empresa jamais passa despercebido.

JORNAL DO BRASIL
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*Jjfc Aluno» têm
mil bolsas
de l.° grau

A Rua Almirante, Alexandrino ê uma das mais atingidas pelas obras

Obras que tumultuam Santa
Teresa recebem da CIC novo
upram 

finar de conclusão
Um trecho do quase 2()() metros entre o Largo

tio Gulmar&cs o a Rua Felicio cias Santos 6 a nova
Interrupção tic transito .na 1'iua Almirante Aloxan-
Urino para u troca dos trilhos dos bondes de Santa
Teresa, que onlem recebeu o quinto prazo final, para
a.s obras que tumultuam o bairro há 13 meses: a
C'1'C garanto que tudo ficará concluído uo dia 15 dc
ianeiro.

O maior trecho em obras 6 o da Rua Joaquim
Murtinho, outro a Francisco Muratori c o Curvclo,
onde estão sendo trocados os trilhas da pista dc
descida — na maior parte Já substituídos mas íal-
liuido ainda a colocagào dos paralelepípodos. A.s
obras consumiram CrS 20 milhões e foram utiliza-
dos 40 mil metros de trilhos o 30 mil dormentes.

Erasmo
municipal
faz exames

Como determina i> Lei 511,
do Junho destò iuVo; <1<>''»'"-
fólio Mnvoos Tamoyo, oa a
mil 300 professores do wsqo
municipal do ensino, quo
npwiiu* dc loolonurem pftra
ginásio ropobém sãlArlo do
nrofèáSÒí pvlmArlo ( O r $ '-*;
mil 434), torilo iv \mw do
próximo uno 1 otilvo suas si-
luatjOòs rogularlsiádas, atm-
viV dc concurso óliisslfloiuo-
rio t\ sim* roallüftdo oiu Ju-
neiro. a.s InsOTÍijBos comoçft-
rum ontem o so csli .uiorfio
atôodiaO.

A lol provo nlnriu n rpall-
5ii\t;ao do concurso elimina.-
tório pura profossoros wm-
tratados dc onsínó módlo,
prlnitolò o supletivo, quo so
forem efetivados inuntoiíio
o mesmo salário. As provas
iscríio roaílviadas Umbéia
om Janeiro c o posto do Ins-
crlçiio ó o mesmo: Avenida
Graça Aranha, dos S íus lOh,
O movimento batom no
posto foi ipcqueno o a maio-
ria dos candidatos procura-
va a listagem dc documen-
tos cxlií!dos para concurso.
DOCUMENTAÇÃO

Aqueles que p r e s t a r fi o
prova para efetlviujiio como
professores do ensino médio
doverfto levar a seguinte
documentação: xerox d a
carteira do identidade au-
tenticada e o original; últi-
mo contracheque; dois rc-
tratos 3x4; xerox da cartel-
ra de trabalho tonde consta
o termo de contrato); de-
claraçno que comprove a
disciplina em que foi con-
tratado e registro do pro-
íessor na disciplina a que
concorre.

Os professores primários
contratados para efetivação
dever&o apresentar os mes-
mos documentos acima,
mas ao invés da declaração
que comprove a disciplina
em que foram contratados,
deverão levar cerbificado de
conclusão do curso de pro-
fessor de Ia. a 4a. séries.

PROMESSA

Entro o Liu*ko do Gui-
muráos o u Una Felicio dos
Bonitos, a Rua Almirante
Alexandrino 6 uponns um
buraco emi cjüáso 200 ano-
tros, onde 10 operários, um
cumlnlmo e um trator retl-
mvttm ontom os dòrmohios
velhos. Num trecho de 100
metros, trilhos e dormentes
já estão arrancados o os
bondes desviados para a
contramão (pista paralela
em nivel diferente).

No outro trecho, no en-
tanto, a pista de contramão
utilizada polo bonde fica
também tumultuada pelas
obras e o transito ficou pre-
Judloudo (aos ônibus e car-
ros a rua está Impedida)
porque caminhão e trator
tomavam toda a largura da
rua, provocando inter-
rupções na viagem. Um ter-
celro trecho em obras na
Rua Almirante Alexandrino
foi entregue ao tráfego on-
tem depois de colocados as-
falto e paralclopipedos em
seus 400 metros de ex-
tensão.

O presidente da CTC, Ro-
berto Moreira, garantiu que
o novo prazo será cumprido
porque "já temos todo o
material e agora os opera-
rios estão concentrados
apenas nestes dois trechos
finais". O ouitro — mais
comprido — é entre os Ar-

cos e o Curvolo, mu Ruu
Joaquim Murtinho, com
aproximadamente 500 mo-
tros, o cuja maior parto'
continua aborta "porque
ainda estamos na fuso do
colocação do eontriitrllho".

ADIAMENTO

Nesta parte da obra não
há mais trilhos ou dormen-
tes velhos ti sorem arranca-
dos, o o Sr Roborto Moreira
afirma quo a demora na
conclusão do trecho foi do-
vido, anteriormente, à falta
de material c às chuvas;
que prejudicaram o traba-
lho, "quase artcsanal por-
que os trilhos são ajustados
na hora (eles são compra-
dos retos) o' para refazer
as calçadas é necessária
mão-de-obra especializada
- os calçadeiros, profissão1 'praticamente desapareci-
da".

A troca de trilhos e dor-
mentes em 8 mil metros,
entre os Arcos e Dois
Irmãos, dos bondes de San-
ta Teresa começou em no-
vembro do ano passado e,
embora estivesse prevista
também a substituição no
trecho entre o Largo do
Guimarães e o Largo das
Neves, ela não será feita
até março e "deverá ficar
para a próxima admlnis-
tração".

Pura preencher a.s I Mlll
;io bolsiiH «1111'ploniontariw
i*(i»tantt'« da prlnmlra f»«o
dn /ÍOlOijftOi onl outubro, ti
SiH'1'nUii'la M il ulol pai do
Edítiüiwfto reabriu ontom —
com Wiiiilno previsto puni
hoje d tardo — a» 1'wt-
«rlçflcH par» aluno» «arou-
ten do 1" «ruu, orni todos
<w (llNtrlttw de educação o
cultura do Município.

(Puni o -próximo «no letl-
vo, a Heoreliirla de Ktlm-
«ação <lo Município rouobeu
5 mil 0115 bolsas — escoimi
(tua (ifnícüinn bolíflfl tio os-
ItldtW otn troca <lu Isenção
th liiiipwtim (liW, 11'TU) -
(•ur beneficiaram 4 ,11111 (150
tiiliinofl, do» 0 mil «00 quo
«o «iiiulltlatariim, DUn t.o
das viiKim ociosa», a Bciíio-
taria decidiu realizai* nova
-«.(Moção para alunos da 1«.
Á Oa. «orles.

OIUTÈUUO

Através do coniiprnviiçfto
do renda familiar bruta,
oont/ruohoqtios, namoro tio
iptwtou» depoiwlontc» • ou-
trofl doKsameniUxs, a Hccretu-
ria do Jffditiiouçlio do Mtlinloí-
j)lo realiza — por «oinimtii-
'dor — a KCloçfto dos «liiimos
mal» oarontos do holsns •«-
tiitlantl». Bm outubro, do» II
mil 0Õ0 InworIU)», nipomw it
mil IÍI4 foram oonnlderatlo»
carcnl-wt. WihVi rum remiano-
JiumeniU) no Inicio Kl et» te
m&i, .mal» 2 mil 552 ntoios
foram boaófloliulòs, sobran-
do 1 mil 30 bobim, que «orfio
<ll.*«lirlbiiUI«« nm Jiuneifo.

As liiHcrlçOcH, quo «irão
fuiocrradii» lwjo ã tardo,
o»tão «ondo feltiwi nos «o-
giilutos local»: Rua Edgard
Clortllllio, 03 du» Vh ã»
llh, .louqtiitn palhares, 040

Das 1(1 i\h 141», 1'lnholro
Machado, :«) • du» 13 às
17h, Praça Júlio Noronha,
s/n'— tiu» n fw 12, Àbojartlü
Uiho, I) • - <Iuh 10 an 14, Ave-
nltlu Potlro 11, 31)0 — duo
II iVi 12, Ruu Hão MlKUol,
51)3 • (lu« 0 fi» 12, Visconde
dc Sun l.u Isabol, 34 — das
10 iVt 14, Rua Urantw, 520

das II Í18 13, Plínio do
Ollvolru, 253 — 13 its IVh,
Santa W, tia» 13 fis llh,
?A do Maio, 031 — 10 á»
Mh, Allatar Martin», dns tt
ás 12h, Ciirvnlho do Souza,
274, Oercinítrlo Dantii», 411

das H à« 12h, Avoultlu
Santa Cruz, 121153 --- das 10
Os 14h, Rua Forniuiila, 155

du» I) íis 14 h, IM-rutla
Muruoujá. 1204 —da s II ás
I2h, o Ruu Slolnmann -
du» 10 iw Mh.

Sinais se
apagam por
duas horas

Defeito num cubo sub-
tòrranco doixou apagados
por fiuii.se duas hora» os si-
nuls tio cruzamento da Ave-
nida Rodrigues Alves com
a Rim Professor Pereira
Rols, causando transtorno
ao tráfego c provocando
uma colisão — momentos
antes do voltar a funcionar
— entre dois ônibus, cujos
motoristas apresentaram a
mesma defesa: ambos ga-
rantlram que passaram pe-
¦Ia pista com sinal verde..

Para fazer oconserto,
três funcionários da Light
estacionaram o carro da
empresa na pista do centro
da Avenida Rodrigues Alves
e, com isso, deixavam pouco
espaço para carros e ca-
minhões que trafegavam na
faixa da direita, obrigan-
do-os a subir na calçada.
Nenhum guarda apareceu
para orientar o transito.

INPS usa computadores para
rever 100 mil indenizações

A Diitnipev — hInIoiiii. do compu-
tiiçfto du Prevltlfliiola Boolal — está re-
ulstranilo o» dados básicos do lodo» os
iirooiiMSiw de iiüldnnte» do trabalho des-
de 11)70, para quo 0 1NPB disponha do
informações seguras na rovlsão dos «Al-
atilo» dn ooreii do 100 mil Indnnlzaçítos,
multas da» qual» pugu» além do dovldo,
por fraudo.

Ksmos proeoflHOS são revistos por on-
iiilnsãii reservada, coordenada por as-
Hewior e/tpoolal da prosldônola do 1NPH,
que Já niivlou nove relatório» uo pre»l-
donde Wallnr araolosa. O» trabalhos ter-
minarão no final dn Junnlro; iimhIiii que
houver InformuçOtm tnuls substancial», o
proHldnnto tio 1NPH divulgará fi Impren-
su o trabalho da aomlsHão,

Pura desenvolver um nlntmna do
processamento tin dado» para a ároa do
seguros do acidento do trabalho, o qii«
acabará oom o »u|>orfiitui'ainonto, foi
formada «omissão «om procuradores tio
lAPAH (Instituto do Administração n V'\-
iiançttfl da ProvIdOnela n AHsIstonolii Ho-
olitl), léonlcos da Dataprnv n pessoal do
Serviço dn Acidente» do Trabalho do
1N'PH. A IJiitruprov deverá «e encarregar
do matnrlal a partir do fevereiro.

O Hr Waltor Graciosa Informou quo
a comissão dn sindicância não vo nooofl-
sitiado em aumentar o quadro th run-
cionários do 1APAH quo utiiii em acl-
dellin» do trabalho. Acrescentou que to-
tios os postos de beneficio Ofltá envolvi-
do no allolamonto de «ogurudo» por ad-
vogados que Induziam os acidentados h
revisão don processo».

Os coiiliulores Maurício Niiml /.tirur
(? Rubnn» Ohitmun, tio INPH, sn itpresou-
taram ontom á Oòmlaslò do Sindicância
na Ia. Vara de Acidentes de Trabalho,
colociintlo-se á disposição pura refazer
os'cálculo» de processos quo ncrvlrão dn
base ao trabalho da GomlBsIio do Cor-
rolção.

O .Tulz Paulo Hérglo WablRo, presi-
dente da Comissão do Sindicância, lhos

¦¦^''^^B^B^H'fl ^^^^^^1 V^P^h^vHHHÍl ' ^^^^^lÊÈÊÊmmÚ^J^^^—mm^^^^
?''¦&'¦ :y

ontrogou oficio nolloltundo o oinpréstl-
mo, ao INPS, dn lli processo» administra-
ti vos: "A «atlu processo administrativo
«orrcspoudn mn judicial, aqui nu Ia. Va-
ra, o a Comissão do Sindicância preten
do confrontá-los".

A comissão aluda vai ouvir dois ta-
refolrtt» - - José Cristóvão o sou Irmão
Silvio ¦- que trabalhavam para o 1*V0un-
tiitlot* .ludlelal, Walter Nono Kosu, cujas
Irrogularidades foram comprovadas."Após Isso, vamo» onvlar ao Corregedor
o relatório do tinta a Nlndleiincla, pura
que ela soja transformada em Inquérito",
disse OJUlíl, paru quem ficou determina-
du a existência tio dois tipos do Ilícitos
típicos: "corrupção ativa o cobrança em
excesso do custo» (In processo»".

"Por lato, enviamos um relatório ao
Juiz Renato Tonlnl, da 12a, Vara Criml-
uai, ondo estão todos os Inquéritos rola-
tlvos hs fraudes. Nos primeiros dias do
janeiro enviaremos também uo Córrego-
dor o ao Conselho de Magistratura o ro-
lalórlo da auditoria contábil quo está
sendo realizada pelo auditor Ralmuntlo
Faria» no cartório do í° Contador Jutll-
elal".

Foi Instalada ontem a Comissão tin
Corrolçáo lüspoclul, que Invosl.ltíuiíi Irro-
gulurltliitlos nas duas Varas do Acidente»
de Trabalho. O representante tia OAB,
Carlos Henrique Fróe», por tor »ltlo no-
meado para o Tribunal Regional Blolto-
ral, terá do ser substituído, O que não
impedirá o Inicio dos trabalhos, hoje.
DÍ880 0 presidente da Comissão, Juiz Jonl
Andrade:

"A Comissão tom 45 dias para apu-
rar todas as irregularidades ligadas aos
cartórios das duas Varas o, com base,
ntw fato» apurados, vamos montar um
Inquérito. Vai ser feito um levantamon-
to tio todos os problema» do» cartórios o
a verificação dos livros, Com Isso, pro-
va vol monto chamaremos mais pessoas
para depor".

Carnaval
tem obras
no prazo

Falta «peno» colocar %
cobertura para terminar a
montagem bruta da» arqul-
bancadas para o carnaval
na Rua Marquês dn Bapti-
cul, o que compreendo tam-
bém toda a estrutura o es-
ondas dn acosso — Já estão
prontas, Kssa parto tem
pru/o até o dia 30 para a
conolusdo, mas a Riotur «ó
fará Inspeção ern II do Ja-
neiro. Totln, u obra tora tin
estar pronta em 20 do feve-
relro. O conjunto do ciuriu-
rotos Junto fi fábrica da
Brahma Já está em cons-
trução, oom a pintura de-
vendo começar nm 20 do Ja-
nolro, Os camarotes sob a
arqüibaticada só serão ini-
ciados após a Inspeção do
d In, II, ikiIr é necessário
aprovar toda a estrutura:
ricurâo em todo o lado pur
da Marquês de H a p u cal,
tua» no Indo impar apenas
entro Frei Caneca o Salva-
dor do Sá.
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>) ¦ RECOLHIMENTO, PELA EMPRESA, DE JUR09 C CORREÇÃO MONO fÀRIA, RELATIVO A DEI ,'JSIfOH EM ATRASO (ITEM 72 DA POS II." 01/71)

Mlituour
ooccômto

É DUVIDO

Mf li D* UBtIVAÇAO OO RÍCOlMIMíMtO

MNriHü//e revcRüiRO MASCO

I

PaV/67 MAM
AIIM MAI JUN
lUtAOOSffl
OUI NOVDtZ,.,.
,IAN/0lll'LVMAIt
AO» MAI JUN
JULAOOÜl'1
0UTNOVOI /...
,IAN/lll)li:VMAH
AIIKMAI.IIIN
,1111 AQ0 8BT
OUINOVDk/
JAN/VOIIVMAR
Atllt MAI JUN
.nu. ao» üi; r ...„-
OUI NOVOI.Z
JAN/VHT.VMAR
AIIKMAI.IIIN
,iui.A(ior,t:i' i
OUI NOVIJCZ
,IAN/7VI'I:VMAR
AIIH MAI JUN
JUliAGOSET
0UIN0Vf)l:Z
JAN/73I-KVMAR
AUR MAI JUN
JUI. AGO ÜET
OUfNOVDEZ
JAN/74FHVMAR
Allll MAI JUN
JIILAQOSF.T
OUTNOVOEZ
JAN/7IÍFHVMAR
ABUMAIJUN
JUL AOO SET
OUT NOV DEZ
JAN/70FEVMAR
AUR MAI JUN
JUL AGO SET
OUf NOV DEZ
JAN/77 FEV MAR
ADR MAI JUN
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ
JAN/7BFEVMAR
ADR MAI JUN.......
JUL AGO SET
OUT NOV DEZ
JAN/70 FEV MAR

iu,i:inr,v*j
I7JMVM7I
m.oovn-to
10,706740
14.IMI IIH',11
M,Kiir/iv
19,037037
12,103143
11370571
111.1,1144*11
io,i:i(mv4
8,703100
0,000133
11,011'.'4II4

.IliKIII7,703300
7i5T74BS
0. 30230
0,42:illll0
0,024700
0,041)197
0,200141
4,07lltifltl
4,7i;ii)o:i
«17300
4,309003
4,001040
3,010020
3.707234
3,400000
3,103344
2,041002
9,460011
2,9110001
2,049349
1,000224
1,000044
1,404402
1,277070
1.070007
0,000200
0,707030
0,090714
0,403004
0,412001)
(1,30110(10
0,180004
0,000004

10,744400
10,41111111
17,133830
10,7101111:1
18,495100
14.009203
13,300071
17,4011743
11,743730
Il,0:i77l0
IO,4000:i9
III,IIIHIII4
0,377710
11,7401102

¦0;i9WII7
7.00O70O
7Á0IS85
0,0434110
0,010430
0,0037110
0,000000
0,9079711
4,044900
4,713003

10,492100
14,007903
13,3011071
17.4110743
11,743730
11,037710
10,4011037
10,110004
0,4097011
11,7110034
0304000
0.0470311
7,444010
7,072 MO
0,000037
0.003077
0,00770»
0,300017
0,003110
4,700047
4.000474
4,3900117
4,004000
3,010090

11,743730
11,037710
10,400037
10,1 10004
0,409700
0,700034
11,304000
0.047030
7,404009
7,001000
0,047470
0,1333(10
0,770070
0,477077
0,007023
4.077074
4,013001
4502003
4,140311
3,000044
3,742300
3,091019
3,173070
2,041002

J_

IM0990ÍI
0,700034
11,104000
0,047030
7,404007
7,0010110
0,047470
0,1:13:100
0,740304
0,404077
0,100171
4,000070
4,0011777
4,430000
4,100077
4,0011347
3,7110013
3,000047
8,210501
2,077042
2,470703
7,773077
2,0401107
1.00724

7,400403
7,007401
0,0-17000
0,1331137
0,740703
0,400200
0.100003
4,1100401
4,01131140
4,407700
4,730340
4.00B730
3337350
3,011030
3.707940
7,714007
7,01037(1
9,300037
7,000771
1,003700
1,700007
1,0001100
1,7(13070
1,070007

VII

71,000770
V0.470O07
10,011141)3
17,0110040
17,1707111
0,1011474

14,000777
13,00)833
1:1,000007
15,200102
11,000740
11,774407
KI.40OOOO
0,703131
0.7114070
0300302
0,730140
7,700000
7,707007
0.770004
0,907004
038)006
8309012
o;iooooo
0.OO 1404
4,700003
4,070107
4,314707' 
4,070000
3,091013
3,440000
9304880
7,043000
9,479130
9,100000
1,0110070
1,770480
1,000007
1338008
1,118170
0,017407
0,700173
0,000048
0,403004

17.130710
10,1001101
14.001007
1,1.007070
131000170
17,700170
11360243
11,770474
10,404000
0307453
0371758
0,000077
0359885
7387042
7380070
0,700 IVO
0.300703
0.071010
0.077010
0,370010
0,130000
4303030
4.07470',
4,4710011
4,171401
3.017037
3,070804
7,0411)40
7,710004
7,4000711
7,744000
7,040007
1330000
1,07101)0
I301760
1,1004011
0,000010
0320858
0,030700
0,073477
0,434000
0,371017
0,104703
0,080604

IV.HOI730
12393283
11,477010
11304461
10,310040
0/1411007
0.710006
0342330
11,700703
7,7000.43
7,310041
0,700710
0,110407
0.00030

0338040
8,100700
4,000010
4,007077
4,304340'4.10 

0700
3,1117071
3,040130
V.0Ü 140*1
2,734300
3307001
7,700071
2,088083
1348040
1,034007
i;i»3',IIO
1,171710
O.000071
0,070001
0,040014
0,030003
0,441717
0,378170
0,700003
0,001002

(0303744
0,430707
0,010417
0,040307
0327060
7,007071
7,100034
8307660
0,103781
',.1103000
',.',14100
0.770777
0,040003
4.7070711
4.4500S
4,34 1770
4,107006
3,000071
3,400400
2322498
7,700700
2,400000
2,282626
2386082
1.0400-10
1334007
1303680
1,171310
«,000071
0,0701101
0340014
0330083
0.441717
0,370170
0,700003
0,001007

«I

7381701
7,47(1073
0300438
0,4011071
0,003134
0,74040(1
8380871
0,103004
4,047010
4.711007
4.4731107
4,700700
4,007770
3.071040
3,401717
7,003070
9370353
7,400743
2,320010
7,070014
1334018
1.071104
1,387070
1,171710
0,'IO',:,71
0330801
0.040014
0,030083
0,441717
0,371)170
0,700003
0,001002

XII

39,706400
31,730070
I0.V74OO7
10,710300
17,013000
10318032
10,440001
14.404013
13309862
1/70(1100
12,130409'
11,730107
10300309
10,169303
0.087007
9,203060
0,0781103
0,100700
7,01 1033
7.017778
0,007701
0,314330
0;iOOll74
0,044(103
(,,700404
0,010000
4,737012
4.010000
4,701040
4,00:i070
3,007840
3.010001
7,780731
7.001470
7,301131
3303600
1380343
I.00O7O0
1,433384
1.108101
0380010
0382BÕ4
(«107347
0,040070
0. 68800
0.338040
0.700030
0393740

17,700102
I0300700
I4360009
14.013010
13,173015
13380100
11.703407
II,•100800
10.070447
0387870
0,448036
0,00.1002
11,307204
7,(177077
7/43207
0,000180
0,410401
0,1)73780
0,077700
0,417401
8,182078
4327430
4.000007
4,401414
4,700080
.1.004040
3302008
3371100
7,743017
7,010003
2,208722
2303227
1,807000
1,040001
1,300400
1,170071
0,070370
0334370
0,000080
O334703
0,444771
0,331400
0.703008
03937-40

• Paràaòwolhada'coíulM f:m -consonância com o dlspdílo no

Item 34e sour, subiloni; da POS n." 01/71.
-OPÇAOEM 1967: 11) Eiiipifisjadoquc pormanoco na Ofnpiosa OU foi dc-.ligado a paitirdo 1078, utilizai culuna AM.l>) 

Empiogudo desligado alé 1869, utilizar colunai,
d) Empregado desligado no período do 1970 a 1972, utilizar coluna II.
dlEinpiogüdodosligadono poríododo 1973a 1977, ulib/ar coluna VII.

OPÇÃO EM 1968: a) Empiogado nuo ponnaooco na ornpiosa ou lor desligado a partir do 1079, utilizar coluna /lli.
b) Empregado desligado até 1970, utilizar coluna I.
c) Empiogado desligado no período de 1971 a 1973, utilizar coluna III.
d) Empregado dooligado no poríodo do 1974 a 1978, utilizar coluna VIII.

-OPÇÃO EM 1969: aí Empregado quo perrnaocce oa empresa ou foi desligado a partir de 1975, utilizar coluna IX.
b) Empiogado desligado até 1971, utilizar coluna I.
c) Empiogado desligado no poríodo do 1972 a 1974, utilizar coluna IV.

• OPÇÃO EM 1970: a) Empregado quo pormanoco na ompresa ou foi desligado a partir de 1976, utilizar coluna /.
b) Empregado desligado atd 1972, utilizar coluna I, ,
c) Empiogado desligado no peiiodo do 1973 a 1975. utilizar coluoa V.

-OPÇÃO EM 1971: a) Empregado quo permaoocc oa empresa ou foi desligado a partir de 1977, utilizar coluoa XI.
-(ATE 22/09/71) b) Empregado desligado ate 1973, utilizar coluoa I,

c) Empioqado desligado oo poríodo do 1974 a 1976, utilizar coluna VI.
EMPREGADO NÃO OPTANTE OU QUE OPTOU A PARTIR DE 23/SET/71: utilizar coluna \. monetária a

- O resultado da multiplicação de qualquer dos coolicienles constantes desta tabela pelo valor do deposito constitui a parcela de juros e correção monetária a

ser lançada na coluna "JCM" da GRA o da RDA.  ' 

3 - RECOLHIMENTO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE CORREÇÃO MONETÁRIA, RELATIVO ATRANSFERÊNCIA EM ATRASO (item 75 da POS n."01 /71).

TRIMESTRE 
DA T 

~

dcd RP TRANSFERÊNCIA OU
ARRECADAÇÃO D° "^ARC-MENTO COEFICIENTES

DOS DEPÓSITOS INDEVIDO

01.01.67 a 15.02.67 JAN/67 FEV MAR 13,068883
16.02.67 a 15.05.67 ABR MAI JUN 12,263804
16.05.67 a 15.08.67 JUL AGO SET 11,483581
16.08.67 a 15.11.67 OUT NOV DEZ 10,936456
16.11.67 a 15.02.68 JAN/68 FEV * MAR 10,475427
16.02.68 a 15.05.68 ABR MAI JUN 9,956089
16.05.68 a 15.08.68 JUL AGO SET 9,184486
16.08.68 a 15.11.68 OUT NOV DEZ 8,646403
16.11.68 a 15.02.69 JAN/69 FEV MAR 8,175187
16.02.69 a 1515.69 ABR MAI JUN 7,731503
16.05.69 a 15.08.69 JUL AGO SET 7,380004
16.08.69 a 15.11.69 OUT NOV DEZ 7.186878
16.11.69 a 15.02.70 JAN/70 FEV MAR 6,717123
16.02.70 a 15.05.70 ABR MAI JUN 6,316323
16.05.70 a 15.08.70 JUL AGO SET 6.074O3O
16.08.70 a 15.11.70 OUT NOV DEZ 5,864527
16.11.70 a 15.02.71 JAN/71 FEV MAR 5.470405
16.02.71 a 15.05.71 ABR MAI JUN 5.208589
16.05.71 a 15.08.71 JUL AGO SET 4,933553
16.08.71 a 15.11.71 OUT NOV DEZ 4.576184
16.11.71 a 15.02.72 JAN/72 FEV MAR 4.312421
16.02.72 a 15.05.72 ABR MAI JUN 4,121770
16.05.72 a 15.08.72 JUL AGO SET 3.883015
16.08.72 a 15.11.72 OUT NOV DEZ 3,739959

PER. DE .
ARRECADAÇÃO

OOS DEPÓSITOS

16.11.72
16.02.73
16.05.73
16.08.73
01.11.73
01.02.74
01.05.74
01.08.74
01.11.74
01.02.75
01.05.75
01.08.75
01.11.75
01.02.76
01.05.76
01.08.76
01.11-76
01.02.77
01.05.77
01.08.77
01.11.77
0102.78
0105.78
01 08 78

a 15.02.73
a 15.05.73
a 15.08.73
a 31.10.73
a31.01.74
a 30.04.74
a 31.07.74
a 31.10.74
a 31.01.75
a 3004.75
a 31.07.75
a31.10.75
a31.01.76
a 30.04.76
a 31.07.76
a31.10.76
a 31.01.77
a 3004.77
a 31.07.77
a 31.10.77
a31.01.78
a 3004.78
a 31.07.78
a 31.10.78

TRIMESTRE DA
TRANSFERENCIA OU
DO RESSARCIMENTO

INDEVIDO

JAN/73
ABR
JUL
OUT
JAN/74
ABR
JUL .
OUT
JAN/75
ABR
JUL
OUT
JAN/76
ABR
JUL
OUT
JAN/77¦ABR
JUL
OUT
JAN/78
ABR
JUL
OUT

FEV
MAI
AGO
NOV
FEV
MAI
AGO
NOV
FEV
MAI
AGO
NOV
FEV
MAI
AGO
NOV
FEV
MAI
AGO
NOV
FEV
MAI
AGO
NOV

MAR
JUN
SET
DEZ
MAR
JUN
SET
DEZ
MAR
JUN
SET
DEZ
MAR
JUN
SET
DEZ
MAR
JUN
SET
DEZ
MAR
JUN
SET
DEZ

COEFICIENTES

3.61 1544
3.465366
3.311611
3,196997
3,053835
2.903262
2,639422
2.207263
2.061260
1.911538
1,740171
1,600001
1.451023
1.297667
1,113972
0.941544
0.779582
0.677463
0.528626
0.433786
0.371350
0.279590
0.171230
0.077583

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1978

Coordenação Geral do FGTS
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do nfio torn compctcncia para assc- VESTIBULAR "PosslbllWilde do
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o do Mlnlstro da Educa- I
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la Embrafllme e perma- I
rgo pelo menos ate o dla DE 

EMPRESAS

dc"'™ rtiidn- CQO'denasao do New^n 
-Tornaghi <>

>to de ties professores 0 BASICO DE ADMINISTRAQAO I iT
que rcsolvcram pesquisar f NOCOES DE CONTABILIDADE 44

ia Federagilo brasileira. A amAiicc nP RAIANCO I ^4
e de Stanford edltou Mi- ANAUSE DE BALANQO %?
in the Brazilian Fcdera- ADMINISTRAQAO FINANCEIRA 4>

1937, do professor John ADMINISTRAQAO FINANCEIRA II 44
ernambuco in the Brazi- • nc s»aditaic I 44
tion 1889-1937, do profes- MERCADO DE CAPITAIS I j7
Levlne. Elcs se juntam OPEN MARKET 7*•a obra, ja publicada, com PECCOAL 4>

iclhante, referente a Sao • -Dlmr> I <4
ita pelo professor Joseph DINAMICA DE GRUPO I

# ADMINISTRAQAO DE CARGOS J

nos, o mais detalhado e°- I % formaqao de coordenadores de I 44
a organlzaQao da Repti- TREINAMENTO £

^tado NOVO 
S0 6 • 

AVALIAQAO DE DESEMPENHO *4
Wirth e Levlne comegaram • RECRUTAMENTO E SELEQAO DE 4>
;o depols de terem escrlto PESSOAL I ^4
seu livro a respeito da po- mabi/etiki^ 44.#^

lelra. Um, sobre o Bio Gran- % MARKETING 4^
ja editado em portugufis, f GERiNCIA DE VENDAS I 

LCrlf pitugues Antonio de • GERiNCIA 
^FOR 

OBJETIVOS g14 FACULDADESINTEGRADAS ESTACIO DE SA §
neaga com um novo livro f ADMINISTRAQAO DA PRODUQAO (BOLSA INTEGRAL AOS PARTICIPATES) 4>

WSE*. .««}¦ • "^^J^SJ'C°D0E°UOSLIDADE 
*> cursos I iNicio I nSSo] «¦>

acompanhou a eclosao do I ADMINISTRAQAO DE PROJcTUa I ^ —; . "
, milltar de 25 de abril de COMPUTADORES PARA EXECUTIVOS «? suo^slod^Pesfoai 02/01 os/oi 44
enfn^ 3ue ®OVaeno0poder& PESQUISA OPERACIONAL Jl -Dese^olvlmentoOrganizaclonal 02/01 I 05/01 0

.TMSttSKS ADMINISTRA?AO DE HOT6IS :I s,r«p...™„„ho 4>
e como nesses golpes da- IMPOSTO DE RENDA (PESSOA FlSICA) I ^ W
OS cwptaulor- «u. |MP0ST0 

DE RENDA (PESOA JURIDICA) %££££,„ «m .=» it
ATUALIZA?AO EM MATEMATICA I Atuallzagao em Portugu6s MCn 12/01

INfCIO: 29 de janeiro I AREA: Arqueologia 0
tfRMINO- 29 de marco I Arqueologia e Romanizapaoda •

As pequenas e medias empresas "tlKMINU. ZV ae m c, PeninsulaIb6rlca «^0i ^.
no pais sao responsaveis por 11% da HORARIO: 18h e 45min. as 21 h e 30min. 0
producao industrial. Detem 84% da INSCRICOES: de 8h e 30min. as 20h e 30min. I area:Turismo 0
receita total do comercio e represen- "NW-Kiywco. ue I 

4> Re'agCes Publicas e Turiamo 08 23/01 ^
tam 67% do setor de servi«os. FUND AC AO GETULIO VARGAS Ger6nclade 

Andares-Governa 
O Departamento Regional do Se- rUlil/nVjMU UCIUL , V' nai do Estado do Rio vai montar em .. ¦ , c , w AREA:nireito

Nova Iguagu um novo centro de for- (Credenciada no Conselho Federal DireUodoTrabaiho os/oi 12^01
magao profisslonal. je Mao-de-Obra sob o n. Jo) '  44
LlM3S5f52S,*i2riK P,aiadeBotafogoa»190Sala311 <»E,;c.m»ni,«..5«i.i Z
jeto regulamentandoaretlradadehl- TelefoneS: 286-8499 e 246-8452 (diretos) e I 0 reorl«eapr4ucaP®m >otoora(ia 08/01 12'01 0
pofises de cadaveres, destinada a for- 266-1512 Ramais: 112 e 115 I 49 J 4knecer hormonio do crescimento hu- I i> Rua do Blspo, 83 - Tijuca, Fones: 264-7089.226-1494,234-5399
mano para fins terapeuticos. Esta INSCRICOES ABSRTAS, ENCERRAM-SE I A vestibular — inscricoes abertas .j'

^™»Ma"d°,6..-FBRA, 26 DE JANEIRO. ( *>*>*>*>*>
elevado. I 

Fixados pelo Conselho Nacional de I——————
Desenvolvimento Economico os novos I ^ess. nindices de nacionallzagao para os ca- ^ VB VI  <T
minhoes considerados fora de estrada. I
As fabricas so terao incentivos e redu- H M M B H mB I ¦ ¦ X.
gao de impostos se obedecerem as no- I ¦¦ ^ 

-^1 Jl | I NGStdS TGllaS

r»%SlAIr>eutt.»eome. ¦ A / OU VOC6 flC3 de P3P0 /
gara, a partir do dia 2 de janeiro, nrrk ar OU I
estocar leite em po. Pro d,» \

INGLES INTENSIVO / fica de papo com a gente. \

•alO°IBWvalpedlr, em rernambuco, COR^ LABORATORIO ' Cursos de farias para
auxillo a Secretaria de Seguranga, I ' VVltl ""*** I principiantes, intermediaries
Policia Federla e as Prefeituras do in- I A e avangados.
terior para o combate & comerciali- [ . mnriflrno Preparagao para exames e viagens.
zacao ileeal de passaros. I M6todo ultra-modemo I I Horarios diversos gom professores

O Deputado Francelino Pereira, Para AdultOS ingleses e americanos.
Governador eleito de Minas Gerais, Aulas de 2? a 6? feira - 2 noras por dia' # „ . . .
retorna dia 8 da Europa. I Proximo Curso: 03/01 a 15/02 \ ClITSO d© l6ri3S 06 IIIQI©®*.

A Valesul obteve um financiamen- I \ .. •
to de Cr$ 1 bilhao 800 milhSes para —— ¦TrinHnnPU
implantar uma industria de aluminio MATRl'CULAS ABERTA3 ItjCUKJOLll

r 
"EmbSa^ 

Eobaru, camp» INSTITUTO BRASIL \<f) 
iS-SlfSrf^ Ichega ao Brasil na primeira semana HlM PSTADOS UNIDOS Af 275-8249. s

de janeiro. ^ ?OAVfnc PM^MANnO HS1GLES 0\ lambemno cen®.
O critico Jayme Mauricio solicitou 42 ANOS ENSINANDO INuLc A J

ao seu eolega Antonio Bento que re- COP ACABAN A: Av. Copacabana, 690 - 59 andar - 255-8332 T
tire a indica?ao do seu noma para CENTRO: Rua Mexico. 90- 109 andar-222-6013 - TIJUCA: Rua Moraes eSilva, 158 -254-3133 s"/, V, -
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VESTIBULAR

1.700 VAGAS

DIREITO • ADMINISTRAÇÃO • ECONOMIA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS

HORÁRIO: De 9 às 12h e das 14 às 21h. •>
LOCAIS: IPANEMA — R. Visconde de Pirajá, 351

CENTRO — Praça XV de Novembro, 101 i

FACULDADES INTEGRADAS ESTACIO DE SA

(BOLSA INTEGRAL AOS PARTICIPANTES)

FAÇA MESTRADO NA FRANÇA

SEM SAIR DO BRASIL

Profossoros dn Unlvorsl-
dado de Strasbourg ostnrâo
ministrando "Mostrado om
Lingüística na sodo do Está-
cio de SA a partir do 04 do
Jonelro próximo. O dlplo-

ma sorA conferido polo Ml-
nlstório do Educaçüo da
França. Improscindlvol com-
proons8o do francês e tor
curso superior comploto,
Inscriçõos até 02 de janeiro.

Aeroporto Internacional tem

nova 
pista 

em 20 de 
janeiro

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLtlA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Slrdlcnlo «Io» Enoe"tmi"» n° do Rio <lt Junolro,
ronvocn lodoi o» i»ui «nocladoi pnr» comp«r«ctr 4 Awmihlél»
Gornl Exlmordlnérl» • «»r rtnllrad* «in «un wtlo, * Av. Rio Bronco,
277 — gr. 1704/5, no dl* 10 d» lnnnlro dl 1979, am 1»- tonvo-
caçüo li IfliOOh, • em noundn, h 18:301» do m»»mo dl», c«»o
não |in|a númiro tagat n» prlm«lr»,. com qu«lqu»r número d» «»•
tocindoi proionto», obodocendo h •ipoclflcn Ordomdo-Dloi

— lelturA, aproclaçÃo • vofnçío do projolo d» reforma doi
E»l*tulo» do Sindicato.
Rio d» Janalro, 21 d» derombro d» 1978.

(a.) Anlonia Atlind* U»l«t».- Protldenla

FACULDADES CÂNDIDO MENDES

INSCRIÇÕES: Até 03D179|

CURSOS DE
FEVEREIRO

ADMINISTRAÇÃO

DE EMPRESAS

Coordenação do Prof. Newton Tornaghi
básico de administração

NOÇÕES de contabilidade e
analise de balanço

administração FINANCEIRA I

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II

MERCADO DE CAPITAIS
OPEN MARKET
PESSOAL
DINÂMICA DE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E

SALÁRIOS
FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE

TREINAMENTO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE

PESSOAL
MARKETING
GERÊNCIA DE VENDAS
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PERT/CPM APLICADO A PROJETOS
SIMPLIFICAÇÃO DO TRABALHO
GERÊNCIA POR OBJETIVOS
ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO
CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
COMPUTADORES PARA EXECUTIVOS
PESQUISA OPERACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
IMPOSTO DE RENDA (PESSOA FfSICA)
IMPOSTO DE RENDA (PESOA JURÍDICA)
ATUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA

INÍCIO: 29 de janeiro
TÉRMINO: 29 de março
HORÁRIO: 18h e 45min. às 21 h e 30min.
INSCRIÇÕES: de 8h e 30min. às 20h e 30min.

FUNDAÇÃO GETÚLI0 VARGAS

(Credenciada no Conselho Federal
de Mão-de-Obra sob o n.° 35)

Praia de Botafogo ,n.° 190 Sala 311
Telefones: 286-8499 e 246-8452 (diretos) e

266-1512 Ramais: 112 e 115

INSCRIÇÕES ABERTAS, ENCERRAM-SE
6a.-FEIRA, 26 DE JANEIRO.

A nova plwta do Acropor
to Iivtomaolonial do Rio de
Janeiro — a 00/27, eixo Lc«-
tc-Oente — aerft Inaugurada
no dia 20 de janeiro próxt-
mo, anitvera&tio da Cidade,
com um pouso a Oh de * \
avlfto Bandeirante trazendo
¦a bordo o Mlrol«t/ro da Acro-
náutica, Brigadeiro Araripe
Macedo: A conwt.riujfio da
pista e dos serviços do apoio
custou Gr$ 3 bilhões e 500
milhões.

Com quatro quilômetros
do cxtensílo — a mais longa
do pais — equipada com
•lstcnvas que a tornam a
mais moderna e segura da
América Latina, a segunda
pista do Aeroporto Interna-
clonal afetarÂ as áreas de
exercícios militares na rc-
glão. Os Ministérios mlllto-
res ainda estudam a» modl-
flcaçõcs que ser&o adotadas.

BENEFÍCIOS

Para a Diretoria de Ele-
itrônlca c Proteção ao Vôo
do Ministério da Aeronáutl-
ca. a nova pista trará mui-
tos benefícios. Entre eles:
"Possibilidade de as aerona-
ves decolarem com o peso
máximo permitido cm
função do comprimento da
pista; operação do ncródro-
mo com duas pistas" — na
atual há 70 mil pousos e
decolagens por ano — "as-
segurando o aumento da
freqüência de operações de
pouso e decolagem, além de
reduzir o tempo de ope-
ração de táxi, determinan-
do uma sensivel diminuição
do consumo de combusti-
vel".

Já está Instalado o Slste-
ma de Pouso por Instru-
mentos Categoria II, ou ILS
Cat II (Instrument Landlng
System), que custou ao Ml-

nlstérlo da Aeronáutica Cr»
4 milhões 300 mil. Segundo
a DEPV o equipamento rc-
prpsenta um grande avanço
tecnológico em relaçtto ao
sistema cm uso nos acro-
portos brasileiros, assegü-
rando "a emissão de sinais
mais acurados, permitindo
n reduçáo dos mínimos mc-
tcorológlcos requeridos para
uma aproximação por lns-
trumci.tos".

Com o ILS Cait II cm ope-
ração os aviões poderão
pousar com qualquer tem-
po, o que tornará mais re-
guiar o tráfego aéreo. Os
passageiros serão beneficia-
dos pelo melhor cumpri-
mento dos horários.

RUÍDO

A nova pista tem seu eixo
orientado na direção Les-
tc-Oeste — dai a denoml-
nação 00/27, ou seja, angu-
los de 90 c 270 graus em
relação ao eixo Nortc-Bul —
de modo a aproveitar o únl-
cd corredor ainda utilizável
do vale entre a serra da
Madurelra e o pico daPe-
dra Branca,

A DEPV Informa que a
Ilha de Paquetá não terá
prejuízo com as> decolagens."Os aviões passarão ao Nor-
bc da Ilha a uma altura
módla de 800 metros ou
mais, Já tendo efetuado a
redução de potência de de-
colagem, quando o nível de
ruído estará diminuído".

No entanto, um técnico
em acústica, que prefere
não ter seu nome divulgado,
¦afirma que o nivel de ruido
sobre a ilha será de 100 de-
cibéls ou mais, como se o
morador da ilha estivesse
sentindo passar uma brita-
•delira sobre sua cabeça a ca-
da três minutos, nos horá-

rios de pique da manhã o
da noite, O ruido também
porturbará moradores d o
Ilha do Governador, pois o»
aviões passurão perto do
uma área habitada a menos
de um quilômetro da cabe-
cetra da pista.

í; melhor Incomodar 4 mil
do que 400 mil, afirma um
oflclal-avlador da FAB refe-
rlndo-se ao sobrevoo de Pu-
que-t.á, enquanto Niterói dei-
xará de ouvir o ruido dos
aviões, A DEPV Informa
que os procedimentos dc de-
colagem da pista antiga tf
evitam o sobrevôo daquela
cidade, mas os bairros da'
Zona Sul dc Niterói contl-
nuam a ser Incomodados
pelos grandes Jatos, Jumbos
e o Concorde, Os quartas c
domingos.

MILITARES

Com a entrada em ope-
ração da pista Oü/27 os es-
paços aéreos das Basc« de
Santa Cruz, Campo dos
Afonsos e Oerlclnó deverão
necessariamente ter seus
vôo» reduzidos, bem como
es prova»s dc tiro nos cam-
pos de treinamento de Oe-
rlelnó 1 Marambla, do Exér-
cito. Para tratar deste as-
«urito foi criada uma co-
missão com representantes
dos Ministérios da Aeronaú-
tlca c do Exército, mas na-
da foi informado sobre o
parecer final da comissão.

Segundo a DEPV, na área
do Campo dos Afonsos não
poderão mais ser realizados
os saltos dc pára-quedismo
de precisão, a mais de 1 mil
metros dc altura. Já o lan-
çamento de soldados em
pára-quedas automáticos,
para saltos com menos de
400 metros de altura, não
sofrerá alteração

4) 4> 4» 4» 4) 4> O O O 4» 4* 4> 4> <> 4>
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MESTRADO

EM LINGÜÍSTICA
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^ Université des Sciences Humaines de Strasbourg France ^
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A Université des Sciences Humaine3 de Strasbourg promove no Rio de Janeiro seu
curso de Maitrise de Linguistlque, a partir de 4 de janeiro, na sede das Faculdades In-
tegradas Estáclo de Sá, com duração de um ano e aulas duas vozes por semana. On
formados obterão o titulo de Mestre em Llntjuistica, conferido pelo Ministério de
Educação da França.

Pré-requisito: Curso Superior Completo
Boa compreensão do francês
Inscrições até 2 de janeiro
Rua do Bispo, 83 — Tijuca, Fon08:264-7089 ,228-1494,234-5399
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CURSOS INICIO TERMINO
AREA: Administrasao/Economia
.SupervlsSodePessoat 02/01 05/01' 

Desenvolvimento Organizaclonal- 02/01 05/01
AvallacSode Desempenho 08/01 12 ot.
Custos 08/01 12/0'

AREA: Letras
RedagSoCrlativa 02/01: 05/01
Atuallzagao em Portugu6s 08'01

AREA: Arqueologia
Arqueologia e Romanizapao da '
Peninsula Ib6rlca 08/01 Ml

AREA: Turismo
RelagOes Publlcas e Turismo 08/01
Ger6ncia de Andares-Governanja 08/01 12/01

Area: Direito
Pritlca Forense no Civel 02/01- 05/01
DIrelto do Trabalho 08/01 12/01

AREA: ComunicapSo Social
Pubilcldade Propaganda 02/01 05/01
feorla e PrAtica. em Fotografia 08/01 ^'U1

Rua do Bispo, 83 - Tijuca, Fones: 264-7089.228-1494,234-5399
VESTIBULAR — INSCRIÇÕES ABERTAS

Lance-livre

a A Embratel vai construir uma no-
va estação rastreadora de satélite em
Itaboraí. Irá receber os sinais emiti-
dos pelo Intelsat-5, que será lançado
ao espaço em 1979.
a A Prefeitura cercou com uma cor-
rente toda a área onde estava insta-
lado o antigo prédio do Ministério da
Agricultura que estava funcionando
como estacionamento. No local será
construída uma praça.
• A Estação Ecológica de Tapacura,
da Universidade Rural de Pernambu-
co, e o Centro Pernambucano para
Preservação da Natureza lançaram a
campanha: Pau-brasil, Arvore de Na-
tal do Nordeste.
a Já estão circulando, em todo o
pais, 700 veículos funcionando ape-
nas com álcool. Todos a título expe-
rimental.
a A seca deste ano no Centro-Sul
do país acarretou um prejuízo de 2
bilhões de dólares. Determinou uma
queda na exportação de produtos
agrícolas e houve também um au-
mento nas importações,
a Na França, o Deputado Marco Ma-
ciei, Governador eleito de_ Pernam-
buco, acertou a participação de téc-
nicos franceses especialistas em trans-
portes urbanos para trabalhos de as-
sessoria em seu futuro Governo. Vão
levantar soluções para os problemas
de transportes de massa na Região
Metropolitana do Recife,
a A Petrobrás encomendou 13 bar-
cos para trabalhos de apoio para as
operações nas plataformas submarl-
nas. Cada navio representa uma eco-
nomia de 1 mil 800 dólares diários,
valor do afretamento feito em em-
presas estrangeiras,
a No final do primeiro semestre do
próximo ano começam os testes com
dois novos modelos de carros Volks-
wagen. Um terá motor refrigerado a
água e outro a ar.
• Dentro de seis meses será lmplan-
tada a primeira indústria do com-
plexo portuário-industrial de Suape.

• As pequenas e médias empresas
no pais são responsáveis por 11% da
produção industrial. Detêm 24% da
receita total do comércio e represen-
tam 67% do setor de serviços,
a O Departamento Regional do Se-

' nai do Estado do Rio vai montar em
Nova Iguaçu um novo centro de for-
mação profissional,
a Na próxima legislatura, a Camara
dos Deputados vai apreciar um pro-
jeto regulamentando a retirada de bi-
pófisés de cadáveres, destinada a for-
necer hormônio do crescimento hu-
mano para fins terapêuticos. Esta
substancia no momento é importada
em quantidades limitadas e por preço
elevado.
a Fixados pelo Conselho Nacional de
Desenvolvimento Econômico os novos
índices de nacionalização para os ca-
minhões considerados fora de estrada.
As fábricas só terão incentivos e redu-
ção de impostos se obedecerem às no-
Vas especificações.

O Ministério da Agricultura come-
çará, a partir do dia % de janeiro, a
estocar leite em pó.
a O DNER está renovando o asfalto
da Rodovia Fernão Dias. Elà liga São
Paulo a Belo Horizonte,
a OIBDF vai pedir, em Pernambuco,
auxilio à Secretaria de Segurança, à
Policia Federia e às Prefeituras do in-
terior para o Combate à comerciali-
zação ilegal de pássaros,
a O Deputado Francelino Pereira,
Governador eleito de Minas Gerais,
retorna dia 8 da Europa,
a A Valesul obteve um financiamen-
to de Cr$ 1 bilhão 200 milhões para
implantar uma indústria de alumínio
no Estado do Rio.

O Embaixador Roberto Campos
chega ao Brasil na primeira semana
de janeiro.

O critico Jayme Maurício solicitou
ao seu colega Antônio Bento que re-
tire a indicação do seu nome para o
prêmio de mecenato do troféu Está-
cio de Sá.

Informe JB

Nota iiicpiti
O Sccrdúrlo dc Segurança 1'o

Grande do Sul, Rulwm Moura Jar-
dim, dlvult/ou uma nota o/lelal onde
(ivrcsotitu d posição dii offjdHtzdÇiio
sob seu comando a rcxptHto do se-
aiiStro da rSíuffUtda voll/lca um-
anuiu 1'ilian Ccllberli, ocorrido CM
Porto Alegre no dia 17 dc novem-
b'° 

fui 32 linhas, a nota tein cinco
erros. K nenhum deles «i iwqucno.

A saber:
a O Secretário dc Segurança diz que
os dois lllhos da Sra Ccllbertl. que
também Joram seqüestrados, "rcai>a-

teceram no pais vizinho", 'com seus
avós", A" /also. Os menores reaparc-
ecram numa cidade dc prata com
misteriosos personagens c só então
chcQctvttiii nos avôs. A nota dá a i?n~
pressão dc que tudo foi uvui viaqcvi
normal, com os meninos saindo da
casa dos pais para a dos avós. Na
verdade, as crianças só reapareceram
depois de um patético apelo da avô,
leito pcht. televisão c dirigido aos sc-
qucstradores.
• Segundo erro: o Secretário diz qttc
a detenção da Sra Ccllbertl e do Sr
üiaz "pela Policia uruguaia" é. "do
conhecimento público pelo comunica-
do oficial do Governo daquele pais".
K' falso. A prisão dos dois uruguaios
pelo Cloverno do Montevidéu é do co-
nhccimenlo público desde os dias se-
guintes ao seu desaparecimento c oHe-
gotí a ser sugerida pela imprensa çcn-
surada do Uruguai. O próprio comu-
nicado oficial rcfcrc-sc à curiosidade
que envolvia o assunto. Ele foi uma
ratificação do sabido, c não uma co-
municação.

Terceiro erro: o Secretário diz que
o caso exige cautela c sigilo porque
"tem muitas implicações políticas c
ideológicas, envolvendo conhecidos
elementos ligados à subversão inter-
nacional que estão agindo elandesti-
namente no Brasil." Faz-se aí uma
confusão. Sc há subversivos interna-
cionais agindo clandestinamente no
Brasil, a policia deve abrir um inque-
rito para tomar as providências que
a lei determina. Não deve, porém,
misturar um caso dc seqüestro com o
que seria uma rede dc subversão. Sc
o Secretário quiser fazer as duas cot-
sas ao mesmo tempo vai atrapalhar-
sc e não vai apurar direito nem uma
coisa nem outra, como aliás parece
estar ocorrendo nos dois casos.
• Quarto errO: o Secretário reafirma
que "nenhum órgão desta Secretaria
de Segurança Pública leve qualquer
participação nesta ocorrência". Em
primeiro lugar deve-se perguntar: que
ocorrência? Sc o Secretário acredita
na vsrsáo uruguaia, não ocorreu açor-
rència alguma. Em segundo lugar, dc-
ve esclarecer a distinção — se c que
¦ela existe — entre órgão e pessoa. Por
enquanto há um fato, o seqüestro da
Sra Ccliberti em sua casa no dia 17
de novembro. Cabe à Secretaria des-
cobrir quem eram os seqüestradores
e a. mando de quem agiam. Preten-
der descobrir que não foi a polícia .e,
sobretudo, um dc seus órgãos, è irre-
levancia. O Secretário poderia infor-
mar, por exemplo, sc reafirma que
não está envolvido nenhum fuiicio-
nário sob sua jurisdiçãq. Inocentar
órgãos c de menos. Há dias dizia-se
que a investigação preliminar inocen-
tava os funcionários. Agora já se diz
que os órgãos estão de fora.
• Quinto erro: o secretário diz que
Didi Pedalada, reconhecido como um
dos seqüestradores, "já foi ouvido",
"nada tendo sido apurado até agora
como atuação irregular''. Ora, há di-
ferença entre ouvir e apurar. Ouvin-
do-o, nada se apurou. Ouvindo-se o
jornalista Luis Cláudio Cunha, veri-
fica-se que Didi pedalava um seques-
tro. A policia gaúcha fica dispensada
de jogar com palavras. Jogue com
fatos. • • •

Besta informar que passados três
dias da denuncia contra Didi Pedala-
da, a Secretaria de Segurança não te-
ve condições de exibir algo elementar

para o esclarcclmanto do caso de «c-
melhante: uni álibi.

pelo visto, tido cs tá /deli.
Imortal miidu

O presidente da Academia Bra-
Nllolra dc Letras, Austregésllo de
Atliaydo, denuncia a Incomunluabill-
dado a que foi condenado pela TelerJ.

Seu telefone do casa, no Cosme
Velho, não atende nem fala.

IN» reino «Ia Máfia
A tranqüilidade das penljfhoíá-

rias do Rio foi conseguida depois dc
uma longa negociação do Juiz Fran-
cisco Horta com o que sc convcnclo-
nou denominar de "lideres dos pro-
sldlarlos".

Em nome da pureza das palavras,
convém esclarecer que é ambíguo o
conceito dc lldcr aplicado aos clda-
dftos com quem conversou o Juiz.

Eles «criam certamente lideres sc,
pelo comportamento adequado em
relação aos padrões da sociedade cm
que vlMlm, liderassem presos que
vissem neles um exemplo a seguir.

Na realidade, contudo, trata-se
de lideres de bandos que existem nos
presídios, à niargem da lei e dos rc-
gulamentos carcerários.

O que houve na noite dc Natal
foi um encontro entre uma autorl-
dade Judicial e chefes dc bandos pa-
ra conseguir uma paz que os corpos
de segurança .sustentados pelo Esta-
do não têm competência para asse-
gurar.

A iniciativa do Juiz, no que tem
de prático, pode ser louvável. O epl-
sódio, no que tem dc significativo, rc-
flcte o colapso da moral da segurun-
ça no Estado c a emergência de uma
nova força: os morubixabas da cri-
mlnalidade. 0 0 0

Resta saber se pela ampliação do
critério de demarcação do atributo
dc liderança, bem como pela cxacer-
bação do conceito de sociedade civil,
não aparecerá cm breve a figura de
algum Burububu, o Presidiário.

Última forma
A pedido do Ministro da Educa-

ção, Sr Euro Brandão, o cineasta
Gustavo Dahl não deixa a superin-
tendência da Embrafllme e perma-
nccc no cargo pelo menos até o dia
15 dc março.
Trilogia da Federação

Fechou-se o ciclo do um auda1-
cioso projeto de três professores
americanos que resolveram pesquisar
as origens da Federação brasileira. A
Universidade dc Stanford editou Mi-
nas Gerais in the Brazilian Federa-
tion, 1S89-1937, do professor John
Wirth, e Pernambuco in the Brazi-
lian Fcderation, 1889-1937, do profes-
sor Robert Levlne. Eles se juntam a
uma terceira obra, já publicada, com
titulo semelhante, referente a Sao
Paulo, escrita pelo professor Joseph
Lovc. 0 0 0

Esses três livros formarão, nos
próximos anos, o mais detalhado es-
tudo sobre a organização da Repú-
blica Velha, seu colapso e o surgi-
mento do Estado Novo.

Love, Wirth c Levine começaram
esse projeto depois de terem escrito
cada um o seu livro a respeito da po-
litica brasileira. Um, sobre o Rio Gran-
de do Sul, já editado em português,
outro sobre a política de desenvolvi-
mento de 1930 a 1954 e o terceiro,
uma biografia de Getúlio Vargas.

Novas verdades
O General português Antônio de

Spinola ameaça com um novo livro
e "novas verdades".

Autor de Portugal e o Futuro, 11-
vro que acompanhou a eclosão do
movimento militar de 25 de abril de
1974, o General, que governou Por-
tugal por menos de um ano, poderá
contar como tentou dar dois golpes
de estado e como nesses golpes da-
naram-se os conspiradores que o
acompanhavam.

INGLÊS INTENSIVO

COM LABORATÓRIO

Método ultra-moderno
Para Adultos .
Aulas de 2? a 6? feira - 2 horas por dia'
Próximo Curso: 03/01 a 15/02

MATRÍCULAS ABERTAS
* INSTITUTO BRASIL

ESTADOS UNIDOS
42 ANOS ENSINANDO INGLÊS

COPACABANA: Av. Copacabana, 690 - 5° andar - 255-8332
CENTRO: RÜa México, 90- 109 andar - 222-6013 - TIJUC/y Rua Moraes e Silva, 158 -.254-3133

BOTAFOGO: Rua Vise, de Ouro Preto, 36 - 226-1748-MEIER: Rua Barão de Sa-QBorja^JgKTS^

Nestas férias

ou você fica de papo g

pro ar, ou

fica de papo com a gente.

Cursos de férias para
principiantes, intermediários
e avançados.
Preparação para exames e viagens.
Horários diversos com professores
ingleses e americanos.

Curso de férias de inglês.

feedback
Av. Princesa Isabel, 7 - 8^-2.30
tel.: 275-8249.
Em laneiro, também no centro.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSEMBLtIA GCRAL EXTRAORDINARY

O Slr.dlcnlo do» Enoe"t'ol'°» n° do Rio di Jonolro,
ronvocn lodot oi »»u» Miodadoi pnr» eomparectr 4 AnnmlMU
Gornl ExIrnardlnArla • »«r ranlizada «tn »un «edo, * Av. Rio Brnnco,
777 — Br. 1704/5, no din 10 di lunnlro d» 1979, 8m la. eonvo-
catfo li IfliOOh, • em ttoundn, hi 18:301) do m»»mo dla, ca»o
nio ha|a numaro lagai na primeira,. com qualquer ntimero de a»-
¦oclndoi proionlet, obodocendo k eipoclllca Ordom-do-DIm

— Lellura, aprocla?ao • vota{lo do pro|elo de fetorma do»
Eilatuloi do Slndlcato.
Rio de Janolro, 21 de detombro de 1978.

(a.) Amenta Arlinde levlele.- Proildenle <p
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UMA NOVA FÁBRICA NASHUA NO ESTADO DO RIO
Ni foto, o mor-anto im qu» o Sr. Daniel Manei,
Diretor Preildenle de Naihua do Brer.ll S.A.,
eielneve' o conlrelo de compre de um terreno
de 26.845 mJ ne Área Induilrlal de Campo
Grande. Noite ira» ler* eonslrulde uma r.ova
fabrica de Copladorai Naihua. Da eiquorda pare

e direlte oe Senhorei Joií Auguito Auumpçlo
Brito — Diretor de Opera;õei de Codln; Joi*
luiz Rolin — Diretor Preildenle de Codln- Da-
nlel Menei — Diretor Preildenle da Naihua; •
Emanuel Antônio Faria Petrópolli — Diretor
Superintendente da Naihua.

Com as estradas vazias, os postos de gasolina reabriram ontem demnhã mas tiveram apenas metade do movimento
VALDECY E TORTURADOR.

Postos fechados reduzem
acidentes do Natal no Rio

/>
O fechamento dos postos de gasolina

das 19h de sábado às 6h de ontem e a
escassez de chopc e cerveja foram consi-
derados pelas Polícias Rodoviárias fede-
ral e estadual como as causas do baixo
indice de acidentes nas estradas do Es-
tado do Rio de Janeiro. Nesse período
sete pessoas morreram e outras 59 sai-
ram feridas em acidentes diversos, nú-
meros considerados aquém dos constata-
dos nos fins de semana comuns.

O acidente mais grave ocorreu às
4h30m de ontem, no Km 52 da Rodovia
Presidente Dutra, onde a carreta DC0845,
de Barra do Pirai, que transportava sa-
cos de cimento, capotou na pista de des-
cida, matando uma mulher que viajava
no lado do motorista, que fugiu sem ser
identificado.

Sele mortos
Na Avenida Brasil foram registradas

três colisões com oito vitimas e cerca de
400 multas foram aplicadas por excesso
de velocidade. Das sete pessoas que mor-
reram nas rodovias federais, quatro fo-
ram por atropelamento, duas em capo-
tagens e uma outra carbonizada, na
Rio—Bahia, numa colisão entre um Vol-
kswagen e um caminhão que transporta-
va cerveja. Ao todo, ocorreram 92 aciden-
tes com 51 pessoas feridas, sendo quatro
em estado grave. Por excesso de velo-
cidade foram multados 292 veículos, em
sua maioria nas Estradas Rio—Petró-
polis, Rio—Magé e Rio—Friburgo, e 12
pessoas serão processadas por dirigir
sem habilitação.

A venda de gasolina ontem pela ma-
nhã nos postos das estradas foi consi-
derada normal, sendo que no Posto Dois
Irmãos, no Km 1 da Rodovia Washington
Luis, seu proprietário, Fernando da
Cunha Maia, achava estranho que de 6h
até 9h30m só tivesse vendido 450 litros
de gasolina, quando o normal, nos fins
de semana prolongados, é de 600 a 700

• litros..
Na capotagem ocorrida ontem pela

manhã na Rodovia Presidente Dutra a
pericia concluiu que o motorista do ca-
minhão deve ter cochilado ao volante.
O pesado autocarga bateu num barranco
e capotou em seguida. A mulher que via-
java na cabina, ao lado do motorista,
não foi identificada. O transito não che-
gou a ser prejudicado porque o caminhão
e sua carga de cimento, caíram no acos-
tamento.

São Paulo
O Natal deste ano foi considerado

como o mais violento dos últimos tempos
em São Paulo. Das 6h de sábado até on-
tem houve 19 homicídios na Capital e
na Região Metropolitana.

No sábado, na igreja dá seita Só o
Senhor é Deus, no bairro do Pari, a me-
nina Nilce da Conceição foi violentada e
morta no banheiro durante um culto re-
ligioso. No fim da tarde de ontem a De-
legacia de Homicídios prendeu um mora-
dor da vizinhança do templo como prin-
cipal suspeito, mas não revelou seu no-
me.

Nas ruas da Capital foram registra-
dos 1 mil 943 acidentes de transito,.dos

quais 675 com vitimas. Nas estrados hou-
ve 113 desastres com 16 mortos, 80 feri-
dos graves e 145 feridos leves, envolven-
do 164 veiculos, na maioria automóveis.

Goiás
As 9h30m de domingo capotou na

Rodovia Brasilia—Cuiabá, no Km 176, o
Maverick conduzido pelo Major Léllo de
Castro Duarte, residente no Rio de Ja-
neiro. Morreu no acidente a mulher do
Major, que ficou levemente ferido, as-
sim como as quatro filhas do casal. Um
avião do Governo de Estado de Golas le-
vou as vítimas e os restos mortais da Sra
Iracema Duarte para o Rio.

Pará
Em Belém do Pará houve cinco ho-

micidios nó fim de semana prolongado
do Natal, além de quatro mortes por
atropelamento e uma por afogamento.
No sábado o fazendeiro Edson Pereira,
de São Domingos do Capim, foi morto
numa emboscada com dois tiros no ros-
to. Nas últimas eleições o fazendeiro
trabalhou pelos candidatos da Arena.

No domingo e na segunda-feira hou-
ve quatro assassinlos. O pedreiro Antô-
nio Gonçalves matou o cunhado Hono-
rato Soares da Silva. Os operários Jorge
da Rocha Moraes e Manoel Dantas da
Silva foram mortos a facadas. E foi
achado o corpo do bandido Carlos Al-
berto Amaral, o Pilha Fraca.

Os meninos Josafá Batista da Silva,
Jether de Oliveira e Josiel de Oliveira fo-
ram mortos por um Maverick em dispa-
rada na Avenida Pedro Alvares Cabral.
O motorista fugiu. O menino Jackson
Douglas, de um ano, morreu afogado na
banheira, quando a mãe se distraiu.

Bahia
A maior mobilização policial feita

este ano na Bahia — envolvendo agentes
da Secretaria de Segurança Pública, efe-
tivos da PM e patrulheiros rodoviários
federais e estaduais — ainda não encon-
trou os assaltantes que, na madrugada
da véspera de Natal, mataram a tiros de
rifle e revólver quatro vigilantes notur-
nos.

A chacina, a mais violenta de 1978
em Salvador, praticada durante uma
tentativa de assalto, afinal não consu-
mado, ocorreu no km 10 da Rodovia BR-
324, Salvador—Feira de Santana, numa
área bastante habitada. Apesar do in-
tenso tiroteio, porém, nenhum dos mo-
radores socorreu as vitimas ou tentou
Identificar-os assaltantes.

Dos quatro vigilantes mortos, dois
trabalhavam no posto de gasolina Boa
Viagem e os outros dois na empresa Ir-
mãos Curvelo Ltda, que fica ao lado do
posto e cujos vigias tentaram socorrer os
colegas durante a tentativa de assalto.
Os vigilantes assassinados são Cícero Nu-
nes da Silva, Marcionilo Santana San-
tos, Fernando de Jesus e Jorge de Je-
sus Santos.

Ceasa normaliza feiras hoje
A Ceasa garante qué hoje estará

normalizado o abastecimento das feiras
livres,, que ontem estavam desfalcadas
da maioria dos legumes e de algumas
frutas iporque na véspera — dia de Na-
tal — os produtores não enviaram as
mercadorias para comercialização.

Segundo levantamento da divisão
técnica da Ceasa, o tomate foi o pro-
duto que teve maior aumento na últi-
ma semana — 53,8% — passando de
Cr$ 2,60 para Cr$ 4,00 o quilo, enquan-
to a alface teve uma queda de preço de

26,5%, o chuchu caiu 17,3% e o repolho
14,3% em relação aos preços da semana
anterior.

Na opinião de técnicos aa Ceasa,.a
reduzida oferta de produtos nas feiras
livres de ontem não provocou aumento
significativo de preços porque a procura
também foi abaixo do normal, ainda
como conseqüência das compras feitas
para o Natal. Como a oferta deverá
crescer hoje, os preços permanecerão es-
táveis.

Bancos sô abrem até o dia 28
Sexta-feira, dia 29, os bancos do Es-

tado do Rio — assim como os de todo o
pais — não abrirão para o público. Por
isso, todos os tributos, impostos e taxas
com vencimento nos dias 29, 30 e 31 de
dezembro ficaram antecipados para
amanhã, 28. Quem deixar o pagamento
para janeiro, pagará com juros ou
multa.

O secretário executivo da Associação
de Bancos do Estado do Rio de Janeiro
— ABERJ — Sr Sérgio Cavallari, expli-
cou que a medida baseia-se no Decreto-
Lei 1430, de 1975, que determina o fecha-
mento da rede bancária para balanço de
fim de ano. Os bancários trabalharão

normalmente dia 29, nos horários deter-
minados de cada seção.

Em decreto assinado qntem, o Go-
vernador Faria Lima antecipou para dia
28 o recolhimento das receitas estaduais
previstas para vencimento nos dias 29,
30 e 31 de dezembro. A taxa de serviços
estaduais para utilização no dia 29 de
dezembro deverá ser comprada até o
dia 28.

Em outro decreto o Governador fi-
xou em Cr$ 685 o valor da TJFERJ (Uni-
dade Fiscal do Estado do Rio de Janeiro)
no exercício de 1979. O valor em 1978 era
de Cr$ 500.

Sears Economize muito
vamos de mais com estas ofertas

FÉRIAS
Preços válidos por 3 dias.
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MAIS FjCIL
MAIS SIMPLES
MAIS RÁPIDO

Economize Cr$2o
nesta frigideira Tefal

77BeCr$

105
Revestimento interno an-
tiaderente impede quç o
alimento grude mesmo
sem o uso de óleo ou gor*
dura. Muito fácil de lim-
par, sem necessidade de
palha de aço. Tamanho:
22 cm.

Economize Cr$ 104 neste
secador sanfona - 60 cm

Armação de alumínio, dura* De Cr$ o5"
vel e resistente. Varetas pias- WV^í
tifiçadas que não enferrujam #4i tf *J
nem mancham as roupas. Não
ocupa espaço e é fácil de
instalar.
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Desconto válido so
lever esta mercadoria HA bolia

loa

XO menB,deCr$
SEM ENTRADA

26

Economize Cr$ 122
nesta escada Sears 4 degraua

Armação tubular durável e
resistente. Não verga e é fácil
de guardar e transportar. Ta-
pete.de borracha em todos os
degraus; para sua maior segu-
rança. Pés com ponteiras de
borracha.

DeCr$399

277.o
18T£*29

SEM ENTRADA

^"3^
Balde para gelo Eva

Preço Baixo
é Sears!

199
Bonito e decorativo.
Com prático suporte pa-
ra pinça, na tampa.

Economize Cr$51 nesta
banqueta versátil

Leve c resistente. Des- De Cr$ 149
montávcl - fácil ilc trans-, tf~| O

I portar c guardar. " O

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

Economize Cr$ 24 nesta
jarra refratária

Vai diretamente ao fogo, De Cr$109
à geladeira e à mesa. jQ •*»

Cabo anatômico. O tf

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.,
1 DIARIAMENTE DAS 9:00 ÀS 22:00 HORAS • SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 18:30 HORAS.

Sears

vc*a l*Hmwj__^fCt J

Economize CrS 19 neste
sabão lava-louças

Fan máquina de lavar De Cr$ 57
louças. Concentrado, em QQ
embalagem delkg.

Praia de Botafogo, 400-Tel.: 286-1522
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Suo Paul» procura mulher que cão mordeu
São Pauto — Dona Teresa

Luna, mordida |)3r um cão
om Pernambuco, viajou pu-
ra São Pnulo entre o.s dias
n e 12 deste mÒS o agora
ostú sendo procurada com
urgência para ser examina-
da c medicada no Instituto

Pastour. O cfto foi dado co-
mo raivoso. A Secretaria do
Baúdo de «ao Paulo apoiou
a Jornais, emissoras do rá-
dio o televisão para que D
Teresa Luna soja encontra-
da. O prazo para que cia
60 Imunize esta expirando.

MililaivH roubam armas para vender
Porto Alegre — O fl' Cru-

po de Artilharia dc Campa-
«ha, de Rio Grande, Instau-
rou IPM para Identificar os
envolvidos no roubo dc qua-
tro metralhadoras Beretta
t três pistolas calibre. 45.

Trfis militares foram dctl-
dos. Um deles confessou sua
participação no roubo • re-
velou o esconderijo das ar-
mas num apartamento em
Porto Alegro. O objetivo era
obter dinheiro com a venda
do material.

Geisel atende reivindicação rural
Brasilia — O Presidente

Geisel assinou decreto esti-
pulando que o tamanho do
modulo rural, para efeito de
enquadramento sindical ru-
ral, será o lixado pela ins-
trução especial nV 5A/72 do
INCRA. O decreto atende a
reivindicação da Confede-

raçüo dos Trabalhadores na
Agricultura. A redução do
módulo rural pela Instrução
14 do INCRA, deste ano,
transformava milhares de
trabalhadores rurais c m
empregadores, obrigando-os
a contribuir para a Prcvl-
dência Social.

Assassino do tríinsilo não vai a juiz
porto Alegre — Pela

quarta vez, Laurl Ernesto
Koch, de 20 anos acusado
da autoria de 12 acidentes

de transito, num dos quais
morreu sua mulher, não
compareceu à a u d 1 è n c i a

marcada pelo Juiz da 2a.
Vara de Transito, alegando
estar em lua-de-mel com
sua segunda mulher no
Uruguai. A audiência foi
transferida para 9 de mar-
ço do próximo ano.

Migrantes preocupam Mato Grosso do Sul
Belo Horizonte — A ml-

gração é um problemas so-
ciais imediatos do novo Es-
tado do Mato Grosso do
Sul, afirmou o secreta-
rio-adjunto de desenvolvi-
mento de recursos huma-
nos, Sr Augusto Assis Filho."Este será um problema de-
corrente da mistica de um

Estado novo e já nascido
forte", disse ele. "Tentare-
mos, de Início, orientar e
segurar uma parte do fluxo
migratório, Instalando pos-
tos de triagem junto às dl-
visas com vários Estados,
evitando também a pressão
sobre Campo Grande".

Pernambuco terá pólo cinematográfico
Recife — O Governo do

Estado e a Embrafilme re-
ceberão na próxima semana
o projeto de instalação do
segundo pólo cinematográ-
fico do pais, orçado em Cr$
96 milhões, com uma pro-

dução anual de 18 longas-
metragens, 30 a 40 curtas-
metragens e 180 filmes pu-
blicitários para a televisão.
O coordenador do grupo de
trabalho que prepara o pro-
jeto é o cineasta Fernando
Monteiro.

Povoado recebe sistemas DDD e DDI
Salvador — O maior po-

voado do pais, Eunápolis,
cem 80 mil habitantes e di-
vidido entre os Municipios
de Cabrália e Porto Seguro,
tornou-se o primeiro povoa-
do do pais a ser ligado ao
sistema de discagem direta,

juntamente com os Munlci-
pios de Canavlelras e Ca-
macá, aumentando para 50
o número de localidades
servidas por DDD e DDI na
Bahia. As três centrais têm
capacidade inicial para três
telefones e o código é 073.

Diretor critica Reitor em relatório
Salvador — O diretor da

Escola de Administração da
Universidade Federal- da
Bahia, Arlindo Braga Sena,
em relatório anual à Reito-
ria, acusou o Reitor Augus-
to Mascarenhas de exercer

"excessiva centralização de
decisões" o que, segundo
ele, põe em cheque o equlli-
brio, do sistema educacional
na Bahia e provoca a queda
do nivel de ensino.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal de Sergipe
ESCRITÓRIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

EDITAL N.° 17/ETA
CONCORRÊNCIA NACIONAL

N.° 17/ETA

1. A Universidade Federal de Sergipe com sede
à Rua Lagarto, 952, Aracaju — SE., representada por
sua comissão de licitação, torna público para conheci-
mento de quantos possam interessar, que em virtude
de alteração no Edital n.° 17/ETA, Concorrência Na-
cional 11/ETA; referente a construção dos prédios
destinados ao Centro de Ciências Biológicas e da Saú-
de e ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, no
Campus Universitário, fica prorrogado para1 o dia 31
(trinta e um) de janeiro de 1979, no mesmo local e
horário, o recebimento das propostas.'

Aracaju-SE, 22 de dezembro de 1978.

ENG.° JOEL FONTES COSTA
Presidente da Comissão de Licitação ET/UFS

.CAIXA
i econômica
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COMUNICADO
A Caixa Econômica Federal torna público
que, no dia 28 de dezembro próximo, às
15:00 (quinze) horas, no seu auditório loca-
lizado no subsolo do edifício-sede, na Ave-
nida Rio Branco n.° 174, .na Cidade do Rio
de Janeiro, fará realizar os sorteios, entre
as 20 (vinte) sociedades corretoras, mem-
bros da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
de maior movimento financeiro no período
de 1.° de janeiro a 30 de novembro do
corrente ano, para a escolha daquelas que
deverão promover as ofertas públicas de
compra de ações da Alumínio S.A. — Extru-
são e Laminação e Datamec S.A. — Siste-
mas de Engenharia e Processamento de Da-
dos, na forma e para os fins previstos no
Art. 254, da Lei n.° 6.404, de 15.12.1974.
Serão escolhidas, por sorteio público, duas
(2) sociedades corretoras, uma para as ações
da Asa e outra para as ações da Datamec. (P
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Vinte dias após o desabamento, 20 operários
continuavam, ontem, cortando os restos da laje
dc 1 mil 200 metros quadrados que desabou no
Riocentro. no dia 6. matando seis operários. A
parte central já esta totalmente limpa, mas três
dos quatro pilares de sustentação da estrutura

que caiu ainda se apoiam em grossos blocos de
concreto, escorados por troncos à medida quevão sendo cortados e removidos. Alguns opera-
rios realizam trabalhos de sondagem para me-
dir a consistência do terreno. O desmonte dos
restos'deverá estar concluído em uma semana
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Até janeiro o acesso ao Autódromo do Rio será
mais fácil, pois a duplicação da Av. dos Ban-
deirantes já está praticamente concluída. Três
pontes de concreto, sobre os rios Pavuna e Pa-
vuninha estão prontas, uma das quais próximo
ao Riocentro, para substituir uma ponte ãe ma-
âeiva em condições precárias. Em toda a região
há obras, como na Av. Sernambetiba, onde está

prevista a duplicação de toda a pista entre a
Via 11 eo Pontal, numa extensão de 11 mil 300
metros. Agora está sendo duplicado apenas um
trecho de um quilômetro, que também deverá
ficar pronto em janeiro. Também o asfalto até
o Recreio — bastante irregular e esburacado

— deverá ser recuperado

Foto» d* Ari Gom«t
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Carro-pipa deslizou cerca de 100m e atirou um caminhão contra um Volks e um Corcel

SINDICATO DOS HOTÉIS RESTAURANTES,
BARES E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO
Sede: Rua do Carmo, 9 — 10.° andar

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO DE 1978

De conformidade com o art. 605 e na forma do art. 580,
Item III da C.L.T., modificado pela Lei n.° 6 386 de 09/12/76,

publicada nti D.O.U. de 10/12/76, Seção I, Parte I, fls. 16099
a 16101, comunicamos aos componentes da categoria econômica
de hotéis, restaurantes, bares e similares, associados ou não do
Sindicato, que deverão recolher, no periodo compreendido entre
2 • 31 de janeiro de 1979, a Contribuição Sindical relativa io
exercício de 1979.

Esse recolhimento deverí ser feito em quaisquer estabeleci-'
mentos bancários, devidamente autorizados.

Para orientação dos Srs. Contribuintes damos abaixo, as fór-
mulas para os cálculos. de contribuição, referentes ao capital
social registrado de sua firma.

Capital Contribuição
— até Cr$ 46.040,00  Cr$ 230,20 (cont. min.)

II - de Cr$ 46.040,01
até Cr$ • 69.060,00  Capital

III - de Cr$ 69.060,01
até Cr$ 1.381.200,00

IV - de Cr$ 1.381.200,01
até Cr$ 69.060.000,00

V - de Cr$ 69.060.000,01
até Cr$ 690.600.000,00

200

 Capital + 276,24

1000

 Capital + 966,84

2000

Capital + 28.590,84

10 000
VI - Superior a Cr$ 690.600.000,00 .. Cr$ 97.650,84 (contrlb.

máxima)
O recolhimento fora do prazo está sujeito aos acréscimos de

que trata a Lei n.° 6181 de 11/12/74, regulamentada pelo De-
creio n.° 78339 de 31/08/76.

As guias de recolhimento poderão ser solicitadas na Secre-
taria deste Sindicato, no horário das 8:30 às 17 horas.

Para conhecimento dos interessados esclarecemos que a cate-
goria econômica de "hotéis e similares" é composta doa: hotéis,
restaurantes, motéis, pensões, casa de lanches, casas de cômodos,
hospedarias; aluguéis de quartos, dormitórios, confeitarias, bares,
cafés, cantinas, sorveterias, rotisserias, leilerias, pizzarias, bom-
bonières, churrascarias, "buffets", e outros estabelecimentos que
exercem a atividade na. área de hospedagem e/cu serviço de
refeições preparadas diretamente ao público.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1978.
MILTON DE CARVALHO
Presidente "
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Comlurb começa a limpar
inscrições em muro» a
pede a PM mais vigilância

A.s Inscrições nos muros c paredes dc oito ruas
dc Botafogo, Jardim Botânico c Humaltá começa-
ram a ser retiradas por garis da Comlurb que, hoje,
deverão iniciar este serviço no Grajaú e na Tijuca.
Para evitar que os muros da Cidade continuem sen-
do sujos, a Comlurb pediu à PM para intensificar
a fiscalização durante a noite c a madrugada.

Apesar da lei estabelecer multas de Cr$ 500 a
Cr$ 30 mil, o objetivo da empresa não 6 punir, mas
conscientizar as pessoas a não sujarem as paredes,
o que ocorre, principalmente, nos locais com grande
concentração dc escolas. Ao fazer pela primeira vez
a limpeza das paredes dos prédios particulares —' até agora eram limpos apenas locais públicos — a
Prefeitura quer incentivar a fiscalização da comu-
nidade.

des democráticas e Por um
Governo popular, além do
arrocho .salarial c da dita-
dura. Nas Ruas Humaltá e
Jardim Botânico predoml-
nam os nomes de animais.
A maioria 6 feita com
spruy nas cores vermelho,
preto e azul.

LIMPEZA

Embora em toda a Zona
Sul existam Inscrições, a
limpeza está sendo feita
nas Ruas Visconde Silva,
Pinheiro Guimarães, Jar-
dlm Botânico, Humaltá,
Visconde de Caravelas, Vo-
luntârlos da Pátria, São
Clemente c Macedo SobrI-
nho, localizadas em Bota-
fogo, Humaltá e Jardim
Botânico, porque nelas há
a maior, concentração de
inscrições. Para assessores
da Comlurb, a causa é o
grande número de escolaá
nesta área.

O trabalho foi realizado
ontem, de 6 às 17h, por seis
garis que utilizaram esco-
vão, espátula, cal e redu-
tor. Como as inscrições fei-
tas com spray custam a
sair (em cada rua, em mé-
dia, os garis gastam duas
horas para deixar as pare-
des limpas), sua retirada
deverá terminar hoje. As
bancas de Jornais também
são limpas.

Na Rua Visconde Silva
há multas inscrições com
nomes próprios e dc ani-
mais, como sapo e rato (es-
te com uma figura) além
de abreviações. A Rua Vo-
luntários da Pátria tem
frases como A lua vai cair,
acompanhada de um dese-
nho; A estrela sobe; Anis-
tia e o nome de um candi-
dato a deputado. Os slogans
políticos estão concentra-
dos na Rua São Clemente
onde pede-ae por Liberda-

CONSCIENTIZAÇÃO

A limpeza de prédios pú-
bllcos, obras, árvores, ban-
cos e postes sempre foi rea-
lizada pela Comlurb, mas,
a partir de agora, por de-
terminação do Prefeita
Marcos Tamoyo, ela se es-
tenderá aos muros e pa-
redes de imóveis partícula-
res. O objetivo da medida
é desestimular as picha-
ções, motivando a comu-
nidade a zelar pelo patrl-
mónlo público. Em conse-
quência, a Comlurb lajnçou
um apelo aos pais e pro-
fessores para esclarecerem
aos jovens sobre a impor-
tância de a Cidade ser
mantida limpa.

Hoje, o número de garis
deverá ser aumentado pa-
ra que um outro grupo pos-
sa executar o serviço no
Grajaú e na Tijuca, onde
também há uma grande
concentração de pichações.
Antes de raspar e pintar
as paredes, um dos fiscais
da Comlurb pede permis-
são ao proprietário ou res-
ponsáveis pelo prédio, ex-
plicando-lhe o porquê da
medida.

Carro-pipa dos Bombeiros
capota em Ramos, mata um
soldado e fere outros dois

O carro-pipa ATR-01, dos Bombeiros do Méier,
capotou, ontem à tarde, em frente ao n° 231 da Rua
Euclides Faria, em Ramos, esmagando o soldado Be-
zarano e ferindo seus colegas Guimarães, que esta
em estado grave, e Martins. Ele transportava água
para apagar o incêndio na fábrica de travesseiros e
fraldas Tone, na Penha.

Ninguém soube explicar como ocorreu o aci-
dente, mas o carro-pipa se arrastou por mais de 100
metros e só parou depois de atingir o caminhão pia-
ca FL-8015, carregado de sacos de cimento, atiran-
do-o contra o Volkswagen placa OV-4660 e o Cor-
cel placa QM-8801, de Verter Soares Colosimo.

O ACIDENTE

O fogo foi causado por um fardo de espuma
de borracha atirado contra a fiação elétrica

Como faltasse água na
Penha, os bombeiros pedi-
ram reforço ao Posto do
Méier, que mandou o
carro-pipa com 8 mil litros,
dirigido pelo soldado Gui-
marães. Na bifurcação do
Caminho do Itararé com a
Rua Euclides Faria, numa
curva acentuada, ele capo-
tou.

Bezarano caiu e foi esma.
gado sob o tanque de água.
Martins e Guimarães fica-
ram na cabina, tendo o últi-
mo batido com a cabeça no

. painel e slldo internado no
Hospital do INAMPS, em
Ramos. A Rua Euclides Fa-
ria ficou interditada ao
transito, que só se normall-
zou por volta das 18h.

INCÊNDIO

O incêndio na fábrica co-
meçou às 14h30m e, segun-
do João Pereira dos Santos,
empregado da empresa, ete
começou quando um empre-
gado da Vudean atirou um
fardo de flocos de espuma
de borracha muito alto. O
fardo atingiu a fiação elé-
•trica, pegou fogo e caiu so-
bre outros fardos de ai-
godão.

O material de fácil com-
oustão e a falta de água
dificultaram o trabalho dos
bombeiros, cuja maior preo-
cupação era evitar que o fo-
go se propagasse a prédios
vizinhos e que explodisse o
tanque de gasolina do ca-
mlnhão da empresa, placa
VX-6464.0 motor do veiculo
pegou fogo e el'e não pôde
ser retirado a tempo. Duas
horas depois, eles consegui-
ram apagar o incêndio, que
destruiu um galpão. Antes,
com a ajuda de populares,
retiraram o caminhão.

FERIDO

O sargento Hasbaert, de
Camplnho, conseguiu salvar
o carro-bomba ABI-17, que
estava do outro lado da fá-
brica. Moradores da vizi-
nhanças Juntaram mantas

de espuma de borracha que
tiravam da fábrica, e, em
dado momento, a fiação pe-
gou fogo, caiu sobre as
mantas e o carro também
incendiou-se. Com um ex-
tintor, ele apagou o fogo,
mas recebeu queimaduras
leves na mão e na face es-
querdas.

Moradores da Rua Magé,
oradle funciona a Lagial In-
dústria de Travesseiros e
Confecções (Fábrica Tone),

se queixaram da falta de
segurança da empresa, pois
esse foi* o seu terceiro in-
cêndio e seus proprietários
não tomam providências
para evitá-lo. O Sr Domin-
gos Augusto Pereira de Oli-
veira disse que, há três
anos. sua mulher, grávida,
quase perdeu o filho por
causa de um incêndio. Nas
outras duas vezes, chegou
a retirar móveis de sua ca-
sa. O Sr Romeu Lobo che-
gou a pedir satisfações a
um sócio da fábrica, Sr
Adriano Joaquim Gomes de
Oliveira, tendo havido ligei-
ra discussão entre os dois.

O Sr Adriano de Oliveira
informou que os prejuízos
foram totais, tendo sido
destruidos todo o estoque
de material, alem de 30 má-
quinas de costura novas e
10 usadas. Também foi par-
cialmente queimado o
Volkswagen placa QZ-7545,
de Vanda Bastos Zacarias,
secretária ida fábrica. Ele
estava na calçada e só não
foi destruído porque popu-
lares o afastaram.

O sócio da empresa, Sr
Adriano de Oliveira, expli-
cou que o primeiro incên-
dio foi causado por um
balão e o segundo, por um" curto-circuito. Acrescentou
que o seguro deve cobrir os
prejuízos e que seu advoga,
do, Celso Foly, vai entrar
em contato com todos os
que sofreram danos, para
estudar a forma de indeni-
zação.

A Sra Teresinha Ataide,
de 28 anos, que mora em
frente à fábrica, apesar de
operada recentemente, com
a ajuda de uma vizinha,
conseguiu pular o muro cie
sua casa, cuja varanda foi
parcialmente destruld».
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Comandante da PM de Minas
condena violência e anuncia
fuzilamento no dia de Natal

Belo Horizonte — "Nós, quo nbomlnamos a
vlolôncln, não admitimos quo a vida humana
sucumba ante o julgamento das armas" — disso,

ontem, o comandante cia Poiicia Militar, Coronel
Carlos Augusto da Costa, ao anunciar a Imprcn-
sa o fuzilamento, na noite de Natal, cm Corlnto,
dos Irmãos Piriá, criminosos perigosos.

Caçados ha oito meses por um destacamento
fortemente armado, no sertão do Sete Lagoas a
Corlnto, os irmãos Sebastião e Orlando Patrício da
Costa foram fuzilados por sete soldados, como
vingança pela morte de trôs companheiros e de
um caseiro. Nos oito meses, a PM usou 67 homens
e um helicóptero e gastou cerca de Cr$ 400 mil.
INQUÉRITO

Nos últimos meses, segun-
do o Coronel Carlos Angus-
to du Costn, "a captura dos
Irmãos Piriá era questão rio
honra para a Policia MUI-
tar". O apelido dos dois foi
colocado pelos habitantes
do Nordeste de Minas, por
ser o piriá um roedor que
vive cm cerrados, multo di-
flcil de ser caçado.

O comandante da PM
anunciou a abertura de'um
Inquérito, para levantar os
antecedentes criminais dos
dois irmãos e as elrcunstun-
cias cm que eles morreram,"apesar de consciente e cer-
to de que isso ocorreu numa
ação legítima da Polícia Ml-
lltar".

O chefe do destacamento
que matou os dois Irmãos,
Major Afonso Jurandlr Ma-
riiio, explicou que "só con-
seguimos pegá-los porque
descobrimos como se movi-
menfcuvam no cerrado: dor-
miam durante o dia e se

Homem mata
mulher e
três

Fortaleza — Num acesso
de loucura, Francisco Mar-
ques da Silva, de 25 anos,
aposentado pelo INAMPS
por invalidez, matou, íus 2h
da ' madrugada de ontem,
cm Juazeiro do Norte sua
mulher, grávida de oito me-
ses, e íbrês dos seus quatro
filhos. O crime ocorreu na
pequena casa da Rua José
Marrocos, 606, no bairro dos
Salesianos, quando todos es-
tavam dormindo. O filho
que escapou foi operado e
passa bem.

O criminoso foi preso em
flagrante e, ouvido pelo es-
crivão, Raimundo Alves Si-
queira, disse que "eu a ma-
tel porque ela me chamou
de traído". À tarde, com
caixões e coroas compradas
pelo Lions Clube, Maria Ci-
cero Silva, de 28 anos e seus
filhos, Edinaldo, de sete;
Francisnaldo, de seis; e
Francisneide de quatro, fo-
ram sepultados. O que es-
capou se chama Edson.

deslocavam 20 quilômetros
por noite, ao lado da ostra-
da de ferro que liga as cida-
des de Corlnto a Plrapora".

"Conseguimos oncon-
trá-los, pela primeira vez,
na quinta-feira passada, cm
Bocaiúva, ás 13h, quando
eles estavam dormindo,
após terem almoçado. Um
cachorro, porém, latiu c
eles perceberam a presença
da policia e fugiram, depois
de um tiroteio. Mesmo com
um deles ferido, o.s dois
andaram cerca de 20 quilo-
metros e praticaram novos
assaltos na reglflo de Barra
do Lavrado" — acrescentou.

Concluiu, dizendo que, ao
contrário de outras perso-
guições, "quando sempre
éramos surpreendidos, con-
seguimos surpreendê-los e
fizemos o cerco, às 5h da
manhã. Mesmo assim, eles
conseguiram furar o cerco
c penetraram cerca do 600
metros na mata, onde fo-
ram mortos com diversos ti-
ros".

Banqueiro se
mata para não
ficar viúvo

Hamburgo — Uma das
mulheres mais ricas da Ale-
manha Ocidental, Ingeborg
Quandt, de S0 anos, morreu
na noite de Natal, de um
ataque cardíaco. Horas
mais tarde, seu marido, o
banqueiro Hans HUman, Ide
46 anos, com quem ela estava
casada em segundas núp-
cias, suicidou-se. A noticia
foi ontem divulgada pela
familia, sem mais pormeno-
res.

Ingeborg foi primeiro ca-
sada com Harald Quandt,
que faleceu em 1967, de um
acidente aéreo. A familia
Quandt é dona, por heran-
ça, de um império indus-
trial, que vai dos têxteis aos
armamentos. Em 1974, In-
geborg vendeu sua partici-
pação de 12% na Dalmler-
Benz (fabricante dos arato-
móveis Mercedes-Benz) ao
Xeque do Kuwait, .por 400
milhões de dólares (Cr$ 8
bilhões). Ela e Hans Hitaian
estavam casados há ano e
meio.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal de Sergipe
ESCRITÓRIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO

EDITAL N.° 17/ETA
CONCORRÊNCIA NACIONAL

N.° 17/ETA

1. A Universidade Federal de Sergipe com sede
à Rua Lagarto, 952, Aracaju — SE., representada por
sua comissão de licitação, torna público para conheci-
mento de quantos possam interessar, que em virtude
da alteração no Edital n.° 17/ETA, Concorrência Na-
cional 11/ETA, referente a construção dos prédios
destinados ao Centro de Ciências Biológicas e da Saú-
de e ao Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, no
Campus Universitário, fica prorrogado para o dia 31
(trinta e um) de janeiro de 1979, no mesmo local e
horário, o recebimento das propostas.

Aracaju-SE, 22 de dezembro de 1978.

ENG.° JOEL FONTES COSTA
Presidente da Comissão de Licitação ET/UFS
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COMUNICADO
A Caixa Econômica Federal torna público
que, no dia 28 dè dezembro próximo, às
15:00 (quinze) horas, no seu auditório loca-
lizado no subsolo do edifício-sede, na Ave-
nida Rio Branco n.° 174, na Cidade do Rio
de Janeiro, fará realizar os sorteios, entre
as 20 (vinte) sociedades corretoras, mem-
bros da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro,
de maior movimento financeiro no período
de 1.° de janeiro a 30 de novembro do
corrente ano, para a escolha daquelas que
deverão promover as ofertas públicas de
compra de ações da Alumínio S.A. — Extru-
são e Laminação e Datamec S.A. — Siste-
mas de Engenharia e Processamento de.Da-
dos, na forma e para os fins previstos no
Art. 254, da Lei n.° 6.404, de 15.12.1974.
Serão escolhidas, por sorteio público, duas
(2) sociedades corretoras, uma para as ações
da Asa e outra para as ações da Datamec. (P
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Vinte dias após o desabamento, 20 operários
continuavam, ontem, cortando os restos da laje
de 1 mil 200 metros quadrados que desabou no
Riocentro, no dia 6. matando seis operários. A
parte central já esta totalmente limpa, mas Ms
dos quatro pilares de sustentação da estrutura

que caiu aináa se apoiam em grossos blocos de
concreto, escorados por troncos à medida quevão sendo cortados e removidos. Alguns opera-
rios realizam trabalhos de sondagem para me-
áir a consistência do terreno. O desmonte dos
restos deverá estar concluído em uma semana
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Até janeiro o acesso ao Autõdromo do Rio será
mais fácil, pois a áuplicação da Av. dos Ban-
deirantes já está praticamente concluída. Três
pontes de concreto, sobre os rios Pavuna e Pa-
vuninha estão prontas, uma das quais próximo
ao Riocentro, para substituir uma ponte de ma-
áeim em condições precárias. Em toda a região
há obras, como na Av. Sernambetiba, onáe está

yjjsím.
prevista a duplicação de toda a pista entre a
Via 11 e o Pontal, numa extensão de 11 mil 300
metros. Agora está sendo duplicado apenas um
trecho de um quilômetro, que também deverá
ficar pronto em janeiro. Também o asfalto até
o Recreio — bastante irregular e esburacado

— deverá ser recuperado

Foloi á» Ari Gomtt
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Carro-pipa deslizou cerca de lOOm e atirou um caminhão contra um Volks e um Corcel

SINDICATO DOS HOTÉIS RESTAURANTES,
BARES E SIMILARES DO MUNICÍPIO DO

RIO DE JANEIRO
Sede: Rua do Carmo, 9 — 10.° andar

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
EXERCÍCIO DE 1978

De conformidade corri o art. 605 e na forma do art. 580,
item III da C.t.T., modificado pela Lei n.° 6 386 de 09/12/76,

publicada no D.O.U. de 10/12/76, Seção I, Parte I, fis. 16099
a 16101, comunicamos aos componentes da categoria econômica
de hotéis, restaurantes, bares e similares, associados ou não do
Sindicato, que deverão recolher, no período compreendido entre
2 e 31 de ianeiro de 1979, a Contribuição Sindical relativa ao
exercício de 1979.

Esse recolhimento deverá ser feito em quaisquer estabeleci-
mentos bancários, devidamente autorizados.

Para orientação, dos Srs. Contribuintes damos abaixo, as fár-
mulas para os cálculos de contribuição, referentes ao capital
social registrado de sua firma.

Capital Contribuição
- até Cr$ , 46.040,00  Cr$ 230,20 (cont. mín.)

II - de Cr$ 46.040,01
até Cr$ . 69.060,00

III - de Cr$ 49.060,01
até Cr$ 1.381.200,00

IV - do CrS 1.381.200,01
até Cr$ 69.060.000,00

V - de Cr$ 69;060.000,01
até Cr$ 690.600.000,00

 \_.f-f A_-\J,_-\J l.wn

 Capital

200

 Capital + 276,24

1000

 Capital + 966,84

2 000

 Capital + 28.590,84

10 000
VI — Superior a Cr$ 690.600.000,00 .. Cr$ 97.650,84 (contrlb.

máxima)
O recolhimento fora do prazo está sujeito aos acréscimos de

que trata a lei n.° 6181 de 11/12/74, regulamentada pelo Ot-
creto n.° 78339 de 31/08/76.

As guias de recolhimento poderão ser solicitadas na Secre-
. taria deste Sindicato, no horário das 8:30 às 17 horas.

Para conhecimento dos interessados esclarecemos que a cate-

goria econômica de "hotéis e similares" é composta dos: hotéis,
restaurantes, motéis, pensões, casa de lanches, casas de cômodos,
hospedaria:, aluguéis de' quartos, dormitórios, confeitarias, bares,
cafés, cantinas, sorveterias, rotisserias, leiterias, pizzarias, bom-
bonières, churrascarias, "buffets", e outros estabelecimentos que
exercem a atividade na área de hospedagem e/eu serviço de
refeições preparadas diretamente ao público.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1978.
MILTON DE CARVALHO
Presidente m

Comlurb começa a limpar
inscrições cm muros e
pede à PM mais vigilância

As Inscrições nos muros o paredes do oito ruas
do Botafogo, Jardim Botânico c Humaltá começa-
ram a ser retiradas por garis da Comlurb que, hoje,
deverão Iniciar este serviço no Grajaú c na Tijuca.
Para evitar que os muros da Cidade continuem sen-
do sujos, a Comlurb pediu à PM para intensificar
a fiscalização durante a noite e a madrugada.

Apesar da lei estabelecer multas de Cr$ 500 a
Cr$ 30 mil, o objetivo da empresa não 6 punir, mas
conscientizar as pessoas a não sujarem as paredes,o que ocorre, principalmente, nos locais com grandeconcentração de escolas. Ao fazer pela primeira vez
a limpeza das paredes dos prédios particulares —
até agora eram limpos apenas locais públicos — a
Prefeitura quer incentivar a fiscalização da comu-
nldade.
LIMPEZA

Embora cm toda a Zona
Sul existam Inscrições, a
limpeza esta sendo feita
nas Ruas Visconde Silva,
Pinheiro Guimarães, Jar-
dim Botânico, Humaltá,
Visconde de Caravelas, Vo-
luntários da Pátria, São
Clemente e Macedo Sobrl-
nho, localizadas em Bota-
fogo, Humaltá c Jardim
Botânico, porque nelas hà
a maior concentração de
Inscrições. Para assessores
da Comlurb, a causa é o
grande número de escolas
nesta área.

O trabalho foi realizado
ontem, de 6 às 17h, por seis
garis que utilizaram esco-
vão, espátula, cal e redu-
tor. Como as inscrições fei-
tas com spray custam a
sair (em cada rua, cm mé-
dia,, os garis gastam duas
horas para deixar as pare-
des limpas), sua retirada
deverá terminar hoje. As
bancas de jornais também
são limpas.

Na Rua Visconde Silva
há multas inscrições com
nomes próprios e de ani-
mais, como sapo e rato (cs-
te com uma figura) além
de abreviações. A Rua Vo-
luntários da Pátria tem
frases como A lua vai cair,
acompanhada de um dese-
nho; A estrela sobe; Anis-
tia e o nome de um candi-
dato a deputado. Os slogans
políticos estão concentra-
dos na Rua São Clemente
onde pede-se por Liberda-

des democráticas e Por um
Qovcrno popular, além do
arrocho salarial e da dita-
dura. Nas Ruas Humaltá e
Jardim Botânico predomi-
nam os nomes de animais.
A maioria é feita com
spray nas cores vermelho,
preto e azul.

CONSCIENTIZAÇÃO

A limpeza de prédios pú-
blicos, obras, árvores, ban-
cos e postes sempre foi rea-
llzada pela Comlurb, mas,
a partir de agora, por de-
terminação do Prefeito
Marcos Tamoyo, ela se es-
tenderá aos muros e pa-
redes de Imóveis partícula-
res. O objetivo da medida
é de.sestimular a.s picha-
ções, motivando a comu-
nldade a zelar pelo patri-
mónio público. Em conse-
quência, a Comlurb lançou
um apelo aos pais e pro-
fessores para esclarecerem
aos jovens sobre a impor-
tancia de a Cidade ser
mantida limpa.

Hoje, o número de garis
deverá ser aumentado pa-
ra que um outro grupo pos-
sá executar o serviço no
Grajaú e na Tijuca, onde
também há uma grande
concentração de pichações.
Antes de raspar e pintar
as paredes, um dos fiscais
da Comlurb pede permis-
são ao proprietário ou res-
ponsáveis pelo prédio, ex-
plicando-lhe o porquê da
medida.

Carro-pipa dos Bombeiros
capota em Ramos, mata um
soldado e fere outros dois

O carro-pipa ATR-01, dos Bombeiros do Méier,
capotou, ontem à tarde., em frente ao n» 231 da Rua -
Euclides Faria, em Ramos, esmagando o soldado Be-
zarano e ferindo seus colegas Guimarães, que esta
em estado grave, e Martins. Ele transportava água
para apagar o incêndio na fábrica de travesseiros e
fraldas Tone, na Penha.

Ninguém soube explicar como ocorreu o aci-
dente, mas o carro-pipa se arrastou por mais de 100
metros e só parou depois de atingir o caminhão pia-
ca FL-8015, carregado de sacos de cimento, atiran-
do-o contra o Volkswagen placa OV-4660 e o Cor-
cel placa QM-8801, de Verter Soares Colosimo.

O fogo foi causado por um fardo de espuma
de borracha atirado contra a fiação elétrica

O ACIDENTE

Como faltasse água na
Penha, os bombeiros pedi-
ram reforço ao Posto do
Méier, que mandou o
carro-pipa com 8 mil litros,
dirigido pelo soldado Gui-
marães. Na bifurcação do
Caminho do Itararé com a
Rua Euclides Paria, numa
curva acentuada, ele capo-
tou.

Bezarano caiu e foi esma.
gado sob o tanque de água.
Martins e Guimarães fica-
ram na cabima, tendo o últi-
mo batido com a cabeça no
painel e sido internado no
Hospital do INAMPS, em
Ramos. A Rua Euclides Fa-
ria ficou interditada ao
transito, que só se normall-
zou por volta das 18h.

INCÊNDIO

O incêndio na fábrica co-
meçou às 14h30m e, segun-
do João Pereira dos Santos,
empregado da empresa, ele
começou quando um empre-
gado da Vulcan atirou um
fardo de flocos de espuma
de borracha muito alto. O
fardo atingiu a fiação elé-
trica, pegou fogo e caiu so-
bre outros fardos de ai-
gpdão.

O material de fácil com-
oustão e a falta de água
dificultaram o trabalho dos
bombeiros, cuja maior preo-
cupação era evitar que o fo-
go se propagasse a prédios
vizinhos e que explodisse o
tanque de gasolina do ca-
minhão da empresa, placa
VX-6464. O motor do veiculo
pegou fogo e ele não pôde
ser retirado a tempo. Duas
horas depois, eles consegui-
ram apagar o incêndio, que
destruiu um galpão. Antes,
com a ajuda de populares,
retiraram o caminhão.

FERIDO

O sargento Hasbaert, de
Campinho. conseguiu salvar
o carro-bomba ABI-17, que
estava do outro lado da fá-
brica. Moradores da vizi-
nhanças juntaram mantas

de espuma de borracha que
tiravam da fábrica, e, em
dado momento, a fiação pe-
gou fogo, caiu sobre a s
mantas e o carro também
incendiou-se. Com um ex-
tintor, ele apagou o fogo,
mas recebeu queimaduras
leves na mão e na face es-
querdas.

Moradores da Rua Magé,
onde funciona a Lagial In-
dústria de Travesseiros e
Confecções (Fábrica Tone),
se queixaram da falta de
segurança da empresa, pois
esse foi o seu terceiro in-
cêndio e seus proprietários
não tomam providências
para evitá-lo. O Sr Domin-
gos Augusto Pereira de Oli-
veira disse que, há três
anos. sua mulher, grávida,
quase perdeu o filho por
causa de um incêndio. Nas
outras duas vezes, chegou
a retirar móveis de sua ca-
sa. O Sr Romeu Lobo che-
gou a pedir satisfações a
um sócio da fábrica, Sr
Adriano Joaquim Gomes de
Oliveira, tendo havido ligei-
ra discussão entre os dois.

O Sr Adriano de Oliveira
informou que os prejuízos
foram totais, tendo sido
destruídos todo o estoque
de material, alem de 30 má-
quinas de costura novas e
10 usadas. Também foi par-
cialmente queimado o
Volkswagen placa QZ-7545,
de Vanda Bastos Zacarias,
secretária da fábrica. Ele
estava na calçada e só não
foi destruído porque popu-
lares o afastaram.

O sócio da empresa, Sr
Adriano de Oliveira, expli-
cou que o primeiro incên-
dio foi causado por um
balão e o segundo, por um
curto-circuito. Acrescentou
que o seguro deve cobrir os
prejuízos e que seu advoga,
do, Celso Foly. vai entrar
em contato com todos os
que sofreram danos, para
estudar a forma de indeni-
zação.

A Sra Teresinha Ataide.
de 28 anos, que mora em
frente à fábrica, apesar de
operada recentemente, com
a ajuda de uma vizinha,
conseguiu pular o muro de
sua cas?., cuja varanda foi
parcialmente destruída.
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Brasília criticam Ministro que criticou médico

Táxi Aéreo Marília culpa
Congonhas por acidente que
destruiu jato em decolagem

São Paulo — Um jatlnho da TAM (Táxi Aéreo
Marília), que levaria a ffiíE^S'^

Brasília — A Assoclnçfio
Módica dc BrnfilUn, quo-
tnmbóm Investiga n morto
por hidrofobia' do menino
Nilton Onltc da Silvo, clns-
«lflcou dc "atitude doma-
Róglca" a açfto Judicial a acr
movida pela família e con-
aldorou precipitado o pro-
nunclamcnto do Ministro
da Saúde, pedindo a dcmls-

Marília), que levaria a Brasília o secretarie»«Mg. Jg *» 
SJJfSJSfXto'

zorida e mais cinco pessoas, sofreu acidente ontem p npurados,
à tarde na hora da decolagem, cm Congonhas. ............ a-.
emnrcsa elogiou o piloto e culpou a administia^ao
do aeroporto, pois as pistas estão mal conservadas
e havia enormes poças, já que a drenagem é pie-
C 

O Lear Jet PT-JDX — da Hidroservlce e arren-
dado à TAM - fora fretado pela C°persuçar,ppis
o Secretário iria discutir com o Ministro da Fazen-
da a crise financeira da cooperativa. Iam com ele
os Srs Euler Gomes dc Deus e Luis Pelicao, além do
assessor econômico da Secretaria, Paulo Sawaya, e
dois tripulantes. Só sofreram ferimentos leves.

TURBINA

Chovia multo quando o
jato começou a decolagem,
tis llíli, e houve a pane da
turbina direita. O Coman-' dante Medeiros desviou o
aparelho para o lado direito
da pista, e após deslizar uns
11)0 metros o avião caiu na
cabeceira, entre as Avcnl-
da.s Bandeirantes e 23 de
Maio. Os feridos foram le-
vados para o Hospital Gas-
troclinica.

Técnicos dn Comissão de
Investigação e Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos
da FAB começaram ontem
mesmo a apurar o caso en-
quanto empregados da
TAM diziam que o aparelho
ficara totalmente destruido.
A pista principal do aero-
porto ficou interditada
meia-hora e hoje o jatlnho
será tirado de lá.

'O acidente só não teve
conseqüências ràais graves
pela habilidade do Coman-
dente Medeiros, que preferiu
evitar a decolagem, levando
o avião para o acostamento
gramado da pista", comen-
tou o diretor de Relações
Públicas da TAM, Luis Bar-
bosa de Castro. Afirmou
ainda que o acidente fora
provocado pelo mau estado
das pistas."Em qualquer aeroporto
do mundo a água é drena-
da, mas Isso não está sendo
feito em Congonhas", conti-
nuou. Explicou que a drena-
gem é dificultada pela exis-
tència de crostas de borra-
cha em alguns postos d*
pista; elas são consequên-
cia do desgaste dos pneus
dos aviões e deveriam ser
raspadas regularmente. Dis-
se,'por fim, que o jatinho
vale Or$ 25 milhões.

Enchente causa 5 mortes em
Joinvile e emergência com
300 sem abrigo em Blumenau

Florianópolis - O Prefeito de Blumenau

^r^SS^81eixá^30afán^ga, poÇa de água sujarem

brigadas? Cinco pessoas morreram num desabamen-
?Í em Joinvile, e o comércio sofreu prejuízos pela

O dlrctor-prcsldente d a
Pundaç&o Hospitalar do
Distrito Federal, Paulo Rios,
informou que o relatório da
sindicância sobre o caso cs-
tara pronto hoje. Evitou
antecipar Informações, mas
se sabe que uma das fontes,
o diretor do Hospital Rcglo-
nal do Gama, Dr Oswaldino
Pereira, Isentou os médicos
de responsabilidade.

SO' UM ALERTA

O menino foi mordido por
um cão raivoso em 6 de
dezembro e levado ao Hos-
pit *.l do Gama, uma cidade-
satélite, onde recebeu medi-
cação, mas,nada contra hi-
drofobla. Dia 11 foi levado
de novo ao hospital, com fe-
bre, dor de cabeça c sono,
mas ainda assim não se dl-
agnosticou hidrofobia. No
dia seguinte voltou e re-
cebeu Injeções contra febre.
Dia 13 foi Internado no
Hospital de Base e o dlag-
nóstlco de hidrofobia só foi
feito quando estava na ten-
da de oxigênio. Morreu dia
20.

Para manter informada a
Associação Médica do Bra-
sil, a congênere de Brasília
promove sindicância parale-
Ia à da Fundação Hospita-
lar do Distrito Federal. Se-
gundo seu presidente, Cláu-
dio Pennai o garoto foi le-
vado ao hospital com um
corte na perna, por si só
Insuficiente' para verificar
que fora uma mordida.

O Sr Cláudio Penna in-
formou que a mãe do meni-
no só falou da mordida
quando da última inter-
nação, se bem que não foi
apurado se os médicos le-
vantaram tal possibilidade.
Explicou que a mãe atribuía

perda de mercadoria. HifimilHaries* A maioria dos comerciantes teve iWwuldades
para retirar mercadorias das áreas atingidas pelas
águas, devido à ausência dos empregados com o fe-
fiado das oitavas de /esías comemoradas nas cida-
des de origem alemã. Como parte da população saiu
da cidade para as praias, várias residências tive-
iamqüe ser invadidas pelo serviço de socorro da
Prefeitura.
OUTROS DANOS

As chuvas começaram na
madrugada do Natal e o ní.
vel das águas até o final
da tarde de ontem já atin-
gia a 10,15 metros, faltando
apenas 15 centímetros para
cnegar ao ponto critico que
colocaria todo o centro da
cidade submerso. O Gover-
no do Estado enviou recur-
sos para socorrer os desa-
brigados, enquanto o Corpo
de Bombeiros e o 21"? Bata-
lhão de Infantaria coloca-
ram suas unidades para
atender aos pedidos de so-
corro, nos bairros. Em dl-
versos pontos do centro da
cidade as águas já atingi-
ram a 1,5 metro. As comu-
nicações entre Blumenau e
a Capital foram cortadas
no final da tarde quando
os águas deixaram a Rodo-
via Leoberto Leal a dois
metros abaixo do seu nível,
na altura do Município de
Ilhota.

O Município de Brusque
também foi atingido pelas
enchentes e cerca de 100 fa-
milias estão desabrigadas.
O transbordamento do rio
Itajaiaçu causou também
enchentes em Idaial e Gas-
par. Em Joinvile, o desaba-
mento.de um muro de oito
metros de altura, com base
em granito, derrubou uma
casa de alvenaria na Rua
Traço do Norte, 811, matan-
do cinco das sete pessoas
que lá moravam. As vitimas
são Silvério Coronelli de
Medeiros, 58 anos, sua mu-
lher Elza Tozza de Medei-
ros, 46, os dois filhos Bere-
nice, 18, Silvério Júnior, 15,
e seu neto Jorge Eduardo
Medeiros, cinco anos. As ou-
trás duas pessoas, M à r a
Medeiros, filha do casal e
mãe de Jorge, e Eliane Me-
deiros, salvaram-se porque
estavam na cozinha toman-
do café. Duas causas foram

• apontadas para o desaba-
mento pelo delegado Paulo
Mendonça: a primeira, erro
de cálculo na construção do
muro em função da inexis-
tència de vigas de concreto.
A segunda, a forte chuva.

CONTAMINAÇÃO E FEBRE

Rio Branco — Cerca de
duas mil pessoas foram de-
sabrigadas nos últimos dois
dias pelo transbordamento
do rio e as águas já atingi-
ram oito bairros desta Ca-
pitai. Uma criança morreu
afogada ao cair da varanda
de sua casa e vários flagela-
dos começaram a sentir fe-

bres devido à contaminação
das águas.

Ontem voltou a chover e
o rio continuou subindo,
alagando algumas áreas da
cidade que nunca tinham
sido atingidas. O Serviço
Fluvial de Transporte infor-
mou que até as 8h _. da
manhã o rio Acre, nos últi-
mos dias, subiu 64 pés e no-
ve polegadas, ou seja, 19
metros e 47 centímetros.

O Governo do Estado co-
locou 11 caminhões para
transportar as famílias de-
sabrigadas, mas encontra
dificuldades para fornecer
alimentação, já que não
chegou a verba para este
fim destinada pelo Ministé-
rio do Interior. •

A Secretaria de Saúde
transmite à população atra-
vés do rádio e televisão ins-
truções para evitar contato
com as águas poluídas a
fim de prevenir um surto
de febre tifóide. A Secreta-
ria de Saúde garantiu não
ter surgido qualquer caso
de tifo. A população é aler-
tada também para o perigo
de picadas de cobras refu-
giadas em lugares secos. O
Governo já providenciou es-
toques de soro antiofídico,
doados pelo Instituto Bu-
tanfâ de São Paulo e pelo
Governo do Ceará.

disso, os sintomas neurolo-
gicos da hidrofobia podem
ser facilmente confundidos
com histeria, principalmen-
te se o médico não liga o
caso à mordida do cão.

Diante dos dados que
apurou, o Sr Cláudio Penna
acha que>á morte do meni-
no, triste, ganha importan-
cia na medida em que é um
alerta contra a completa
desorganização da Mediei-
na na Capital federal e em
todo o pais.

NO RIO

CRÍTICAS

O presidente da Asso-
clação Médica de Brasilia
lembrou que Itaipu gasta
Cr$ 50 milhões por dia, mas
três quartas partes de suas
crianças já foram\interna-
das por falta de prevenção
às doenças. E com quatro
dias de Itaipu poderiam ser
construídos um hospital em
Brasilia.

Acrescentou que o Serviço
Nacional de Saúde inglês
tem orçamento maior do
que das três Forças Arma-
das, enquanto no Brasil a
saúde pública conta com
apenas 3%' do orçamento
da República. Disse ainda
que a descentraliaação de
recursos para a saúde está
prejudicando a organização
da Medicina, uma vez que
a medicina social está sen-
do obrigada a fazer o papel
destinado às unidades de

saúde pública, sem ter con-
dições para tal.

Comunicação
dá boa renda
ao Governo

Devido ao temporal da úl-
tima sexta-feira, que provo-
cou o aumento do nível dos
rios principalmente, o Fa-
ria-TLmibó e Jacaré, até o
final da semana, os garis
da Comlurb retirarão 1 mil
100 toneladas de detritos
das ruas da cidade. Os
bairros mais atingidos fo-
ram Bonsucesso, Engenho
Novo, Méier, Lins, Ilha do
Governador, Marechal Her.
mes, Cascadura, Madureira,
Tijuca, Grajaú e Vila Isa-
bel.

O trabalho está Bendo
executado por 2 mil 600
garis, 300 homens da Divisão
de Emergência, 10 pás me-
canicas e 168 caminhões. As
ruas que exigiram mais tra-
balho foram Fernandes Vai-
dez em Bonsucesso; Jaime,
Cabral e Estrada da Portei-
ra, na Ilha; General Bele-
gardi e Dona Francisca, no
Engenho Novo, Aquidabã no
Lins e Itaúba, em Madurei-
ra. Quanto à coleta de lixo
domiciliar, a Comlurb ex-

plicou que será normal no
dia y> de janeiro.

Sears | Aproveite estas ofertas
mMOS DE

FÉRIAS

Brasília ~- A exnipresa
brasileira de correios e telé-
gnaíos -rr ECT — terá até
o ftoal^do ano, entregue
cerca de 2,8 bilhões de obje-
tos que foram responsáveis
neste periodo, por uma re-
celta de Gr$ 6,2 milhões.
Apenas os telegramas, cerca
de 17 milhões, representam
Cr$ 657 mil.

A Telebrás reglsitrmi, em
1978, 114 mü 785 chamadas
interurbanas completadas,
ras quais renderam ao stote-
ma Cr$ 3 milhões, enquanto
somou 2 480 ligações inter-
nacionais que- produziíram
Cr$ 1,8 bilháo. Foram com-
pletadas cerca de 24 mil
chamadas de telex pelo sis-
tema estatal rendendo um
total de Or$ 1,7 bulhão.

Estas informações fazem
parte do relatório do setor
de comunicações entregue
recentemente pelo Ministro
das Comunicações, ao futu-
ro Presidente, General João
Baptista de Figueiredo.

e prepare seu carro
para as férias!

Preços válidos por 3 dias.

MAIS EOL
MAIS SIMPLES
MAIS RÁPIDO

TROQUE OS AMORTECEDORES COM

0/ DE
0 DESCONTO20

Flanela antiembaçante

Evita o embasamento de **&?'" 
Egte <jesc0iito é válido para qualquer carro nacional.

pára-brisas, espelhos, ja- Ok
nelas etc. *-m\KJ Instalação Grátis (exceto Passat e Dodge 1800).

Rcparador instantâneo dc pneus
ço Bnixi
Sears!

97
Veda o furo e enche com-
pletamente o pneu de seu
veículo.

Preço Baixo >
éSears!

Satisfação garantida
ou seu dinheirodevolta!

Na Sears
você bota
a boca no
trombone,

20°/ DE
DESCONTO

na compra destas
baterias Heliar

De 6 ou 12 volts. Pré-testadas. Garan-
tidas por 12 meses.

Economize Çr-1. 304* neste
carregador portátil dc bateria

Carrega qualquer1 bateria de 6 ou 12
volts. Garantido por 1 ano.

De CrS 1.259 JOO

18 -i«.99
ou

SEM
ENT1UDA

Enquanto você faz suas compras na loja, nós cuidamos do seu carro.• r

Rcgulagem
eletrônica
do motor

Teste e regula-
gem eletrônica
do-motor, per-
mitindo ao seu
veículo maior
potência e eco-
nomia.

M
A ^\ aúísx.

Balancea-
mento

de rodas

Evita vibrações
dadireçãoepro-
tege contra des-
gastes prematu-
ros da suspen-"1 são.

&
:/ Alinhamento

dc
direção

Proporciona
maior firmeza
nas curvas e
maior estabili-

"& 'dade na direção.

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

Agora, mais um estacionamento GRÁTIS, pela Rua Bambina, 115.

CENTRO AUTOMOTIVO-" P»rlir das «:3üh;

Sears| Praia je Botafogo, 400-Tel.: 286-152
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Negócip Escuro

O Governo brasileiro está negociando a
compra da Light.

Não se trata de uma operação eorriipieira.
Segundo os dados de balanço de dezembro de
1977, a Light teiu um patrimônio liquido da
ordem de Cr§> 20,7 bilhões e ativos que somam
liada mtMios de Cr$ 36,6 bilhões. .0 que sig-
nifiea que é o quinto maior volume de ativos de
empresas que operam no Brasil, ficando atrás
somente da Petrobrás, da Eletrobrás, da CESP
e da Rede Ferroviária.

Não é só o volume da operação, no entijn-
to, que impressiona. É a sua importância cs-
tratcgica. A Light é responsável pela distribui-
ção de energia elétrica nos dois principais cen-
tros econômicos do país: Rio e São Paulo.

Que a Liglit será comprada, um dia, pa-
rece inevitável — segundo o próprio depoi-
incuto de seus diretores. Segundo autoridades
brasileiriyf ligadas à política energética, trata-se
dc imperativo derivado de sua progressiva di-
ficuldadc para financiar os programas de ex-

pansão indispensáveis. A questão sempre foi,

porém, saber por quanto comprar e em que
prazo. Além disso, sempre se soube que, na
última proposta oficialmente feita para com-

prnr a Light — através de um grupo privado
que se organizou em torno de nina empresa
chamada Embrapar —, o então presidente da
Eletrobrás e próximo Governador da Bahia,
Sr Antônio Carlos Magalhães, vetou a opera-

çiio, alegando-a lesiva aos interesses do país.

Pois, apesar dc tudo isso, desenrola-se uma
operação desse vulto financeiro e dessa enver-

gndura política sem que, oficialmente, de nada
se saiba. Para perplexidade da nação, travam-se
negociações sob rigoroso sigilo, com uma uni-
ca explicação oficial, tíbia e insegura, do Mi-
nistro das Minas e Energia: "é um assunto
muito complexo'.

O Congresso está em recesso. E, portanto,
não pode exercer o inestimável papel de dis-

cutir, em nome dc todos ri» cidadãos, os ter»
¦nos da negociação. Por dois dias consecutivo»,
as ações da Light fftram suspensas «Io pregão
das Bolsas de Valores, pois, segundo o julga-
incuto da Comissão de Valores Mobiliários, os
acionistas minoritários não estão sendo suficien-
temente Informados e, por isso, podem vir a ser

prejudicados.
• íi da responsabilidade do Governo, que,

aliás, se aproxima do final do seu mandato, pra-
ticar o mais completo full dhcUtsure em re-
lação a essa operação. É preciso informar tudo.
Não está em jogo, apenas, a criação de maii
uma empresa estatal, com a absorção da Light
pela Eletrobrás. É 7>reeiso saber por que pre-
ço se pretende comprar a empresa — e se se
trata de uni preço justo. É preciso saber em que
prazo a Light será paga. Em que condições apli-
cará, no Brasil, os recursos provenientes da
venda. E quanto remeterá para o exterior, sob
a forma de remuneração do capital investido.

E mais d(f que isso, é importante que cada
cidadão e cada contribuinte saibam o que pre-
tende fazer o Governo com o patrimônio da
Light. Como se responsabilizará,' ele próprio, pe-
los vultosos investimentos anuais, da ordem de
300 bilhões de dólares, hoje levantado» pela
Light. Será que neste momento, em que se cor-
tam gastos públicos em várias áreas para eco-
nomizar despesas, vale a pena comprar empre-
sa tão grande?

E, por fim, é indispensável que o Gover-
no explique a cada cidadão como está condu-
zindo as negociações com o acionista majoritá-
rio da Light, no Canadá, de forma a não com-

prometer a lisura e a credibilidade brasileiras

junto aos grandes financiadores internacionais.

Não estamos mais vivendo num regime cin-
zento, ém que a sociedade só sabia do desenro-
lar de seu destino no dia seguinte à tomada de
decisões. O Governo tem o dever de vir a pú-
blico para contar tudo. Nos mínimos detalhes.

Ponta do Véu

Levantada a ponta do mistério debaixo do
qual se asfixiava o seqüestro do casal uruguaio,
assinalado na prisão em Montevidéu, oito dias
depois de desaparecer de Porto Alegre, fica
de pé o dilema: foram a demora e a incapaci-
dade de apurar os fatos deliberadas, para enco-
brir uma colaboração oficial brasileira? Teria
sido incompetência, ou se tratou de culposa*
solidariedade?

A partir da identificação de um persona-
gem brasileiro, o fio da meada começará, coirí
maior autonomia, a puxar mais depressa o escla-
recimento. Trata-se já de uma questão aberta.
Vencida a inércia do que desde logo se afigu-
rou omissão oficial em reconstituir as responsa-
bilidades uruguaias e brasileiras, tudo irá de
roldão.

Do Governo federal, sempre fechado em par-
cimônia de satisfações devidas, às autoridades
policiais do Rio Grande do Sul, por reflexo do
mesmo hábito de indiferença pela opinião pú-
blica, vieram-se sucedendo negativas cabais e
falta de empenho em esclarecer a suspeita de
cooperação brasileira na operação de coman-
do uruguaia em território nacional. Um breve
inquérito preliminar, que daí não passou, satis*
fez-se em lavar as mãos do DOPS gaúcho anté
a declaração do Governador Guazzélli de que
a apuração era questão de honra.

0 fato é que já agora se torna impossível
manter o mistério com evasivas. Nem o aspec-
to grave de violação da soberania nacional foi
capaz de movimentar o Ministério da Justiça;
faltou uma nota de indignação nas palavras eva-
sivas ouvidas a respeito do caso. A necessidade
de ação reparadora, depois que apareceu o pri-
ineiro implicado, terá de circunscrever os exa-
tos limites da participação brasileira, sob pena
de respingar culpa ou omissão voluntaria sobre
todo o Governo. Já ficaram mal perante a cons-
ciência brasileira quantos negaram preliminar-
mente a cooperação inaceitável. Ou se trata
de uma cadeia de responsabilidades ascenden-
tes ou de uma autonomia criminosa. 0 erro
técnico de alimentar o mistério volta-se agora
contra o próprio Governo.

A falta de interesse manifesta já era, por si-
nal, sintoma de perda de iniciativa e de sensi-
bilidade diante do quadro político inaugura-
do pelas eleições de 15 de novembro. A si«
tuação modificada mostra o fatal anacronismo
das atitudes e costumes vigorantes quando o
AI-5 era fortalecido pela intemporalidade. A vi-
são pública dos fatos adiantou-se pelo menos
às versões oficiais que, de cima até embaixo,
insistem em recusar a evidência- ou em escon-
der a apuração que não a reconhece. 0 país
precisa saber onde termina a omissão e onde
começa a participação. Com todos os nomes.

Questões 
de Paz

Falava a favor do continente sul-america-
no o ter escapado, em meio a problemas inegá-
veis e comuns, ao clima de ressentimento irra-
cional que provocou, em tempos recentes,
guerras grotescas como a que opôs a índia ao
Paquistão — guerras que em vez de resolver
problemas, vinham agravá-los.

Essa feliz imunidade está agora ameaçada
— e sem que haja motivo sério para isso. Fala-
se em guerra entre a Argentina e o Chile; mas
aventada essa hipótese, os Governos não se.
apressam em desmenti-la como fantasiosa e in-
digna de dois países que se dizem cristãos e ci-
vilizados.

Pelo contrário: no que deveria ser uma
mensagem de Natal, o Presidente Videla refe-
re-se a uma Argentina que viveria "um dos
momentos mais significativos" da sua História
e que está disposta "a caminhar rumo à gran-
deza"; fala também de uma paz que não se
deve pedir, desejar "c muito menos negociar";
paz que 

'deve ser ganha".
Invocar a grandeza nacional, neste preci-

so momento, é dificultar os entendimentos, é
quase inviabilizá-los, e é incensar um Leviatã
que costuma ser insaciável. Pois a "honra na-
cional", quando aplicada em questões peque-
nas, leva os Estados ao delírio, conscientemen-
te ou não.

Chico

Discute-se, na questão de Beaglc, o des-
tino de três ilhas cuja posse imediata em nada
alterará a realidade argentina ou chilena; en-

quanto isso, nesses países, não há Congresso
funcionando, nem Judiciário investido de 6ua»

'prerrogativas, nem garantias plenas aos direi-
tos individuais.

Estas seriam causas onde valeria a pena,
de fato, empenhar a honra nacional;1 causas
onde, o Estado não estaria sozinho, ameaçado
de megalomania, pois envolvem de fato o corpo
e a alma de uma nação.

O outro. Estado, o Estado que se considc-
ra mortalmente ofendido por questões de fron-
teira, é o Estado abstrato que Bismarck imagi-
nou para pôr uni fim às diferenças e divisões
entre os*principados alemães; Estado construído
pela força, artífice de uma "paz conquistada".
A paz que assim se conquista, entretanto, não
costuma ser de grande duração ou valor, como
a Alemanha ficou sabendo amargamente. A paz
verdadeira é fruto do espírito, dè valores mais
altos que o da força; Argentina e Chile pare-
cem ter-se lembrado disso, c da sua condição de
países cristãos, quando aceitaram a intervenção
do Vaticano. Mas essa paz tem de ser aceita, e
não conquistada. Não resiste a mobilizações de
tropas, a sliows patrióticos e incitações pura-
mente emocionais.

v_

Cartas

Segurança
Com referência à noticia do

assalto à agência do Banco Real
S/A,, em Niterói, publicado nesse
jornal, no último dia 13, cumpre-
nos esclarecer os pontos abaixo,
os quais ou não ficaram claros ou
estavam incorretos na referida pu-
blicação: 1) O Departamento de
Telecomunicações da Secretaria
de Estado da Segurança Pübllca
determina e coordena os trabalhos
executados por firmas prestadoras
de serviços de alarme às agências
bancárias. As Instalações dessa
agencia do Banco Real S/A encon-
travam-se dentro dos padrões esta-
belecidos. Fato é que o equipamen-
to funcionou conforme comprova-
do por funcionários responsáveis
do Departamento de Telecomuni-
cações; 2) Por tratar-se de slste-
ma de segurança, todos os nossos
funcionários técnicos são cadastra-
dos na Secretaria de Segurança
Pública,1 cabendo esta o direito de
exigir o afastamènto de qualquer
um sobre o qual recaia suspeita
quanto à sua conduta. Solicitamos,
pois, a V Sas a gentileza de publi-
carem a presente, a fim de que
não pairem quaisquer dúvidas a
respeito da atuação técnica ou mo-
ral 4e nossa empresa, visto que
todos os serviços estavam sendo
prestados de acordo e sem deixar
qualquer margem à dúvida. Wal-
ter Rosenblatt, gerente, Neo-Rex
do Brasil Ltda. — Rio de Janeiro.

Acidentes do Trabalho — 1

O estardalhaço que se criou em
torno das acusações sobre irregula-
ridades referentes a processos da
la. Vara de Acidentes do Trabalho
levou a opinião pública a ficar en-
tre dois perigos diametralmente
©.postos: de um lado, o rlsoo de
menosprezar as possíveis irregula-
ridades a ponto de não se precaver
suficientemente contra fraudes em
prejuízo da previdência social ou
dos acidentados, e, de outro, a pos-
slbilidade, não menos importante,
de considerarem-se tais irregular!-
dades como sendo de tamanho vul-
to que signifiquem a falência moral
do sistema Jndenitário em vigor, o
reconhecimento de que o monopó-
lio estatal do seguro de acidentes
do trabalho fracassou. Com reação
ao ¦ primeiro risco acima indicado,
é óbvio que deve ser ele combatido,
através de medidas rigorosas.
Quanto ao segundo perigo (o de
voltar esse ramo de seguro a ser
entregue às companhias partícula-
res), cabe lembrar as palavras de
Humberto Piragibe Magalhães
(Curador de acidentes da 2a. Vara)
no livro denominado Acidentes do
Trabalho: "A tenaz oposição que se
fez, durante tantos anos, à esta ti-
zação do seguro acidentário é fácil
de se compreender pela observação
dos luoros fabulosos que o contrato
de seguro, de mm modo geral, anga-
ria nos dias de hoje. A verdade é
que seguro é o negócio do sécarlo,
ocupando lugar proeminente em
todo o mundo econômico moderno".
(Pág. 15)

W A ser procedente o que tem sido
veiculado' quanto a fraude, a tudo
estariam alheios alguns acideri-
tados ou doentes do trabalho. E'
preciso, porém, não generalizar,
porque há sempre o perigo de que
a corda venha a arrebentar do lado
mais fraco, como, evidentemente,
já está arrebentando. Ninguém põe
em dúvida que todas as irregularl-
dades devem ser apuradas e puni-
das. Quanto à 'forma de apuração

¦ é que parece chegado o momento
de os órgãos competentes examina-,
rem, com a frieza necessária, quais
as rumos a tomar. As apurações in-
terçssam à Justiça e à Administra-

ção. O exagero, o escandalo, o pani-
co, o histerismo coletivo só podem
interessar a companhias segurado-
ras particulares, ávidas de retomar
o ramo de seguro — extremamente •
lucrativo — de acidentes do traba-
lho.

No momento atual, de todos os
lados estão se devolvendo processos
para as duas Varas de Acidentes,
como se fosse um crime reté-los e
como sg o atraso na administração
da Justiça não fosse generalizado.
Se essa devolução implicasse a so-
lução de todos esses processos, é
evidente que seria benéfica. Mas,
ninguém se iluda: se durante
meses' não houve condição para
cumprir formalidades, prestar es-
clarecimentos, completas laudos,
juntar comprovantes, etc., em
todos esses processos, é óbvio que
agora receberão apenas despachos
de efeito provisório, do tipo "diga
a parte contrária", etc.

Nunca se duvidou de que as Va-
ras de Acidentes estão incrivelmen-
te assoberbadas de serviço. A
movlne ntação desnecessária e
inútil de processos só pode ser al-
tamente prejudicial a todos.

Dos dois riscos acima apon-
tados, esqueceu-se o segundo, como
também se esqueceu o interesse
mais Imediato: o de não prejudicar
a grande massa de acidentados,
que não podem esperar que ter-
mine o -tumulto. Não há noticias de
medidas (nem a curto, nem a
imédio, nem a longo prazo) no sen-
tido de impedir a degringolada do
esquema. Não se cogita (pelo que
tem sido noticiado) de colocação de
mais juizes, mais peritos etc.

Uma observação que não deve
ser esquecida é que ninguém pode
6er ao mesmo tempo juiz, membro
do Ministério Público, parte, procu-
rador do INPS, acidentado, perito
e legislador (ou pretender expres-
sar a opinião de todos eles). Nem
juridicamente, nem de fato. Ou

'seja: na relação processual, ne-
nhum dos pólos que a constituem
pode fazer as vezes de outro. Com
rarissimas exceções previstas no
sistema constitucional, nenhum dos
membros de cada poder exerce
atribuições típicas dos demais. Se,
por exemplo, não é previsto pela le-
gisilação o pagamento antecipado a
peritos ou o pagamento de laudos
negativos para incentivar peritos,
que, de outra forma, estariam ten-
tados a concluir a favor de aciden-
tacos, só o legislador pode solucio-
nar o problema (cabendo, aliás,
observar que os peritos de aciden-
tes do trabalho, mesmo trabalhan-
do honestamente como devem, ga-
nham fortunas mensalmente, pois
é imenso o número de laudos que
elaboram: sugerimos aos laboriosos
repórteres desse jornal que veri-
fiquem no serviço de distribuição
da Justiça estadual quantas ações
de acidentes foram distribuídas no
corrente ano em cada uma tias
duas Varas e, em seguida, multipli-

. quem pelo número de oruzeiros
pagos em média aos peritos e divi-
dam pelo número de peritos; terão
assim um número aproximado de
quanto receberiam eles se todos os
laudos fossem positivos; o quantum
assim obtido ainda será inferior ao
efetivamente recebido, porque, se
é verdac^ que há laudos negativos,
não é menos verdade que em
numerosíssimos processos, há dois,
três e até mais peritos funcionan-
do; este detalhe faz suplantados,
em muito, os laudos negativos).

Ao que tudo indica tais peritos
recebem tanto ou mais do que al-
guns dos famosos donos de cartò-
rio. Haverá, portanto, necessidade
de que a eles sejam pagos os laudos
negativos, mesmo do ponto-de-vista
fático? Já do ponto-de-vista júri-
dico, o principio de sucumbência

\

adotado em nossa lei processual é
expresso no sentido de que as des-
pesas processuais corram por conta
da parte perdedora. E' claro — re-
petimos — que as apurações devem
ser feitas, mas por órgãos alheios
a cada uma das Varas, a fim de
que o andamento das ações são so-
fra soLução de continuidade porque
a situação atual está prejudicando
os acidentados muitíssimo mais do
que auxiliando. No momento, o
setor -de acidentes do trabalho está
praticamente parado, conforme
amplamente noticiado. E' preciso
que os acidentados não comecem
a ser encarados como uma espécie
de criminosos natos. Não é a eles
que o escandalo atual beneficia.
Urge verificar se há intuitos pro-
mocionais e se tal escandalo está
sendo fomentado pelos possíveis
beneficiários do mesmo: as campa-
nhias particulares de seguro. E' pre-
ciso que o Estado se comi>enetre de
que, se há alguma crise, é hora de
superá-la com a austeridade neces-
sária. Maria Fontoura Silva Mar-
tins Costa, advogada — Rio de
Janeiro.

Acidentes do Trabalho — 2
O tratamento dos trabalhado-

res acidentados é o mais degradan-
te,' visto que a
espera é em
corredor ex-
posto que .ser-

1 ve, inclusive,
| de acesso a ou-

tros Cartórios
e Varas, den-
tro do Palácio
da Justiça. Ao
serem chama-
dos, pior ain-
da, pois em es-
paços reduzi-
dissimos são
quase empi-
lhados em ou-

tros corredores até a chamada pa-
ra atendimento pelos médicos pe-
ritos. Em se tratando de tempo,
independente da chegada cedo ao
escritório do advogado contratado
para sua defesa, aguardam horas e
horas, por vezes até à noite.

Entretanto, no meio de tanta
desgraça humana, vemos sobres-
sair-se em uma reportagem edita-
da no JORNAL DO BRASIL, de 8-
12-78, o Juiz Fichtner Pereira, da' la. Vara de Acidentes do Trabalho,
atento aos processos de sua alçada,
encontrar irregularidades em lau- _
dos médicos, emitidos por jjeritos e
advogados achacadores dos pobres
acidentados (...) João Stadn Ernest
— Rio de Janeiro.

Árvores
Não deu para entender o De-

partamento de Parques e Jardins
do Rio (...): plantaram ao longo
da nova Av. Presidente Vargas,
(...) entre Rua de Santana e Can-
delária, minúsculos pés de oitis,
que levarão anos e anos para che-
gar (...) à fase adulta, (...) enquan-
to que, acertadamente, (...) plan-
taram na mesma via, ao longo do
Canal do Mangue, (...) 84 pés de
figueira, que se desenvolvem rapi-
damente (...). Por que não planta-
ram frondosas amendoeiras ao
longo da nova Avenida Sernam-
betiba, na Barra? Lá estão os re-
fúgios a dividirem as duas vias
com grama plantada às pressas —
para inaguração (...). Amendoei-
ra é tipicamente para zonas praia-
nas, é ou não é? Ivan Vignieri —
Rio de Janeiro.

Ai cartas serão «lecionadas para publicação
no todo ou em parto entre as quo tivoram
assinatura, noma compiato a lagival o
endereço qua permita confirmação prévia.
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Corrupção e 
poder

Ismael do Prãao

Além do tema <le violência, o
prof. Samuel llunllngton aborda o
da corrupção em «eu estudo sobre
an Sociedades em Mudança. No
presente artigo oferecemos ttlgu-
mas criticas ao assunto.

¦ ¦ ¦
jh corrupção existe cm todas

as sociedades mas, obvia-
mente, é mais comum cm
algumas do que em ou-

tras, e mais Intensa em certos es-
táglos de sua evolução do que em
outros. No arrazondo em apreço,
destaca-se que a corrupção acom-
panha a modernização, de modo
que, quando Juntas militares ou
Governos revolucionários conde-
nam o mal, estão, na realidade,
condenando o atraso do país.

A tese de Huntington parece
defensável mas um tanto ou quan-
to simplista. Inquestionavelmente,
os EUA sofreram os maiores escan-
dalos de sua história governamen-
tal no período de mais vigorosa
transformação e crescimento, o que
quer dizer, entre o fim da Guerra
Civil e a Primeira Guerra Mundial.
No Inicio de nossa atual fase de
acelerado crescimento econômico,
por volta da segunda metade da
década dos 50, também se costu-
mava justificar a corrupção, argu-
mentando com o sinal saudável do
desenvolvimento. Um político pro-
gressista era elogiado na base do
"rouba, mas faz!"...

Não há dúvida, por outro lado,
que os padrões de moralidade in-
ternacional, apresentados pelos Es-
tados mais adiantados, exercem um
efeito exemplar sobre os grupos na-
cionalistas, interessados na moder-
nização do país. O que é simples-
mente tradicional e costumeiro po-
de ser considerado corrupto, es-
candaloso e condenável por "jovens
turcos" esclarecidos — intelectuais
ou militares — quando posto em ,
confronto com o paradigma estran-
geiro. A repulsa às práticas cor-
ruptas que se tornaram corriquei-
ras em nosso pais, originou-se, in-
discutiveimente, na consciência da
classe média das grandes cidades
litoraneas (expressa no grupo ude-
nista-militar) de que tais práticas
não correspondiam aos padrões de-
mocráticos dos países mais adian-
tados do Ocidente. O confronto com
o modelo estrangeiro contribuiu
para despertar nossa indignação
moral. Jânio e Carlos Lacerda fo-
ram os grandes intérpretes desse
sentimento.

Huntington toma, no entanto,
uma atitude de condescendência
quase sarcástica em relação ao que
chama de "extremo puritanismo fa-
nático" das elites modernizantes as
quais, afirma ele, chegam, por exa-
gero na escala de valores, a rejei-
tar e negar hábitos de compromis-
so e negociações que são essenciais
ao funcionamento. da democracia.'
O fanatismo puritano acabaria
identificando política com corrup-
ção'e esquecendo que temos de ad-
mitir certos relaxamentos, frutos^
naturais da fraqueza humana, num '
regime de ampla participação de-
mocrática.

Um dos exemplos invocados por
Huntington é a repulsa a qualquer
nomeação de embaixador, a titulo—
de prêmio a um amigo ou como
maneira de aplacar um critico. Pa-
ra uma exata apreciação do que as-
ria corrupto e do que seria simples-
mente um expediente político nor-
mal, lembra que tanto- os EUA
quanto a Grã-Bretanha passaram •
por esse processo. Em1 certa época,
se aceitava como natural, na In-

glaterrn, a venda de um titulo de
par do reino, mas nfto a de uma
embaixada; ao passo que, na Amé-
rica, se admito a venda de uma em-
baixada mas n&o a de um Juizado.
Com serena magnanimidade, Hun-
tlngton admite que os novos ricos
comprem seus assentos no Senado
ou na Câmara dos Lordes — o que
se/la uma maneira de Integrá-los
ao sistema, em vez de forçá-los a
corromper a política, caso tal opor-
tunldade lhes fosse negada. A tese
corresponde, cm suma, & aceitação
do poder econômico como uma rea-
lldade incontestável da democracia
moderna.

Existe, porém, a meu ver, uma
grande diferença entre a observa-
ção objetiva de um fato, de cuja
existência não se pode duvidar, e a
aceitação desse mesmo fato con-
forme uma escala de valores ético3.
Embora Huntington observe que
também as massas de Imigrantes
compram da máquina politlca-elel-
toral vantagens e favores, pelo seu
poder de voto; e que existiria assim
uma corrupção dos pobres e uma
corrupção dos ricos — os primeiros,
negociando poder político em troca
de dinheiro; os outros, dinheiro em
trooa de poder político — nem por
Isso são menos censuráveis tais as-
pectos da democracia liberal mo-
derna. O alargamento da consclên-
cia moral coletiva constitui, certa-
mente, uma face importante do

processo de racionalização, em
qualquer regime político moderno.
A prova está em que, após haver
sido publicado o livro de Huntlng-
ton, desabou sobre os Estados Uni-
dos o escandalo de Watergate, no
qual um dos episódios mais pito-
rescos foi a revelação das nomea-
ções de certos amigos de Nixon,
que haviam contribuído- financei-
ramente para sua campanha elei-
toral, para importantes postos dl-
plomáticos. A designação de um
fabricante de canetas para a Em-
baixada em La Paz ou de um pre-
sidente da IBM como Embaixador
em Paris pode ser aceita como nor-
mal e democrática, numa nação ri-
ca onde o voto está intimamente
relacionado com poder econômico,
mas tal posição pragmática não
pode servir de argumento para jus-
tificar conselhos de moderação e
relativismo em nosso meio. O pró-
prio público americano está come-
çando a resistir à velha prática,
conhecida como o sistema de
spoils, pelo qual o Partido vence-
dor recompensa seus servidores
com cargos públicos. A prática não
é nova, é antiga, é tradicional. E'
também Imoral e irracional. Não
há por que imitá-la, simplesmente
porque persiste na grande demo-
cracia da América.

Um outro exemplo oferecido
pelo professor é o Brasil da déca-
da dos 50, quando um alto nível de
desenvolvimento econômico teria
acompanhado um alto grau de
corrupção parlamentar. Muitos em-
presários teriam então comprado

proteção c assistência dos legisla-
dores rurais conservadores. Hun-
tlngton chega a conclusão, nesse
capitulo como na tese geral da sua
obra, que uma forte organização
política, especlalmonte partidária,
contribui para reduzir os efeitos da
corrupção.

Ora, é evidente que o simples
progresso econômico não gera uma
evolução benéfica, nem provoca,
automaticamente, um processo de
Institucionalização e organização
política. O Brasil tem provado ao-
bejamente que o bom Governo é o
fator condlclonante Inicial do de-
senvolvlmento. Não é o desenvolvi-
jnento que determina a lnstltuclo-
nallzação política adequada, mas é
a política correta que estabiliza e
prepara a estrutura fundamental
do pais para um processo de evo-
lução social, econômica <e cultural,
de duração indefinida e aberto so-
bre o futuro. A institucionalização
não est& na dependência da cha-
mada dlstensão do. regime. Ao
contrário: com instituições firmes
e estáveis, criadas por um ato 11-
vre de sabedoria política, as am-' 
pias liberdades públicas surgirão,
sem susto e sem atropelos, do am-
biente de segurança reinante.

No Brasil, segundo Nathanlel
Leff, citado por Huntington, a cor-
rupção tem sido um fator impor-
tante no tipo de política clientelis-
ta que nos tem caracterizado. E'
nesse ponto que, efetivamente, es-
tamos tocando na raiz do proble-
ma. Sofremos,' justamente porque
nossa sociedade ainda é tradlclo-
nal, de uma pesada herança perso-
nalista e de um tipo defeituoso de
raciocínio político que cumpre so-
brepujar. Na "sociedade erótica"
que é a nossa, onde os fatores afe-
tivos de amizade e inimizade con-
taminam, de alto a baixo, todas as
relações que a vida política èstabe-
lece, é mister um esforço pondera-
do de profissionalização' e raciona-
lização. Antigamente também se
vendia aos ricos latifundiários car-
gos honoríficos de Coronel da
Guarda Nacional e a palavra "co-
ronel" veio a adquirir o sentido de
chefete político local, generoso na

. distribuição de cargos para os ami-
gos e de jóias para as amantes. Ho-
je, não se concebe, nem nas For-
ças Armadas nem na diplomacia,
que seus membros não sejam téc-
nicos ou profissionais, recrutados
por outros meios que não os clien-
telistas.

Devemos esperar que o mesmo
ocorra, eventualmente, com a cias-
se política. O grande desafio poli-
tico brasileiro é a superação da es-
trutura afetiva de nossa sociedade
tradicional. O processo de institu-
cionalização configurará, precisa-' mente, uma forma de organização
de Governo que não mais obedeça
aos sistemas tradicionais, nem . aos
de demagogia populista, nèrn, ain--
da, aos inspirados pelo messianis-
mo carismático. No dia em que for
possível criar uma elite governa-
mental — um Mandarinato — que
possua formas organizadas de le-
gitimação e não precise recorrer a
métodos corruptos ou a atos de
violência para alcançar o Poder,
teremos então fortes instituições de
Governo, funcionando na base de
considerações racionais de admi-
nistração e serviço. O ideal ainda é
longínquo, pois a corrupção, de
certo modo, é inseparável do. Poder
(lembramo-nos da célebre fórmula
de Lord Acton!). Mas é um proje-
to, assim imesmo, que nos cabe cul-
tivar.

Impasse

Gilberto Palm
a crença num cxccdcntc do

mão-de-obra não asslml-
lável pelo sLstema econô-
mico gerou, na área do

BNH, a política de adaptação da
tecnologia à força de trabalho
não quallílcuda. Tendo sob seu co-
mando os mecanismos financeiros
do sistema habitacional, o BNH
estabeleceu esquema rigido para
cercear a introdução de métodos
modernos na Indústria da constru-
ção civil urbana. O objetivo tem
sido o amparo pelo emprego aos
migrantes da Zona Rural. De acor-
do com o economia Rubens Vaz
da Costa, ex-presidente do BNH,"a migração produz abundante
oferta de mão-de-obra não qualifi-
cada que a modernização da eco-
nomla* não pode absorver"..

Do conceito de mão-de-obra
barata e excessiva resultam efeitos
anti-sociais diversos, entre os quaisdestacamos: a) predisposição do
sistema econômico e dos órgãos do
Poder Público ligados à questão sa-
larial para comprimir os salários a>
níveis insuportáveis; b) sobrevi-
vencia de métodos antiquados na
conátrução civil urbana sob o pre-texto da criação de maior número
de empregos; c) custo elevado da
habitação popular, de baixa qua-lldade, financiada & mais de 20
anos e condenada á perda acelera-
da de valor a partir do 59 ano.

Enquanto as camadas sociais
de renda mais alta têm na casa
própria uma parte do patrimônio
que é considerada imperecivel, pro-tegida que está contra a inflação,
os mutuários do BNH, na área da
casa popular, possuem um bem de
valor perecível, incapaz de compe-
tir com o saldo devedor cinco anos
depois de entregue a seu proprle-
tário. Não se trata de condenar o
sistema, nem de achar que a situa-
ção era melhor antes do Governo
Castello Branco, quando se criou o
sistema financeiro da habitação. O
BNH tem 1 milhão de contratos de
financiamento de - habitações po-
pulares. Dentro das limitações em
que se move, seu desempenho re-
presenta uma plataforma da qual
poderão ser lançados programas
de grande envergadura. Cobrando
juros altos dos estratos sociais
mais favorecidos e contemplando
os adquirentes da casa própria po-
pular com juros negativos, o Ban-
co procura uma linha de equilíbrio

. na. distribuição dos recursos. Pre-
cisa no entanto dar um passo à
frente cóm inovações capazes de
alijar a pesada carga de atritos
que tornam penosas suas relações
com os mutuários. Hoje, uma ina-
dimplência que corresponde a 12%
dos contratos desfalca o sistema dè
recursos de vulto e o impede de
realizar programas de números
crescentes. Na verdadeP o sistema
não demora a entrar num beco
sem saída.

Urge aperfeiçoá-lo. Impõe-se a
eliminação de alguns traços de in-
justiça social no tratamento que
dispensa aos mutuários. Por exem-
pio, é impossível a rescisão de con-
trato por Interesse do adquirente
de casa própria. O processo econô-
mico se caracteriza pela mobilida-
de social que é fruto do incremen-
to da renda. Passando de um ní-
vel de renda a outro, mais elevado,
a família pode desejar uma habita-
ção que satisfaça às suas novas ne-

cessldades. O sistema veta essa as-
plração. Nisso é nada menos que
ultramontano. Passar a casa adi-
açte é impossível, mesmo que a
família esteja apta a pagar uma
prestação mais cara.

Vale-se o Banco do pretexto de
que seu objetivo, ao aprisionar por
25 anos a família na moradia pere-
cível, consiste em impedir que seus
ocupantes retornem à favela. Não
é improvável que mutuários do sis-
tema, acossados por um salário mi-
nimo que se volatiza ao sopro da
inflação, entrem em desespero e fl-
xem a idéia numa solução que os
liberte do compromisso quase per-
pétuo, regressando a condições de
existência ainda mais precárias.
Porém essa não é a regra. O que
ocorre com a maioria é a esperan-
ça de mudar para uma casa me-
lhor, estimulada pela melhoria da
renda familiar. O raciocínio que
inspira a política do Banco, , ao im-
pedir a cessão de direitos e obriga-
ções da casa própria, é do mesmo
gênero daquele que veta a introdu-
ção de métodos modernos na cons-
trução civil urbana.

Vencer o Imobilismo e a falta
de perspectiva do sistema finançei-
ro da habitação, no que diz res-
peito â casa popular, não parece
tarefa de execução fácil. Tomo co-
mo exemplo a peregrinação do en-
genheiro Marcos Poggl de Araújo,
com sua tese em defesa da tecno-
logia dos pré-moldados e do guin-
daste na montagem de casas po-
pulares, objetivando baixar o custo
e melhorar a qualidade. A- casa po-
pular construida com pré-molda-
dos é de duração secular. Sua con-
servação, de baixo custo, define um
quadro inteiramente novo nas re-
lações do BNH com seus mutuários.
Pelo fato de que a.casa construi-
da com o emprego de tecnologia
moderna é de custo mais baixo,
será possível com o mesmo volume
de recursos financeiros construir
um maior número de unidades. E
como sua duração é perpétua, o
BNH poderá vendê-la com cláusu-
la de recompra, à qual o adquiren-
te poderá recorrer sempre que pre-
tenda mudar de domicílio.

Diretor de empresa imobiliária
e de construção e antigo consultor
de pesquisas na área da construção
civil urbana, Marcos Poggi de
Araújo sugere o pagamento das
prestações através do desconto em
folha e a utilização do valor men-
sal do FGTS, no todo ou em parte,
para efetivá-lo. Uma inovação de
efeito psicológico incomensurável
seria introduzida no sistema, a sa-
ber: ao Invés do sáldo devedor, que
tanto assusta o comprador de habi-
tação, o mutuário passaria a tomar
conhecimento do valor amortizado,

devidamente corrigido, na forma
de saldo credor. Este saldo seria
utilizado sempre que o mutuário
quisesse adquirir outra casa.

Na medida em que o sistema
contabilizasse o saldo credor, o
mutuário seria o principal interes-
sado em se manter em dia com
suas obrigações contratuais, inclu-
sive no que se relaciona à conser-
vação do imóvel. Por outro lado, o
retorno certo dos recursos ante-
riormente empregados permitiria
ao sistema desenvolver programas
mais amplos. O estudo desse en-
genheiro abrange outras questões,
inclusive a instituição de um segu-
ro especial para permitir o paga-
ment.o.da prestação imobiliária nos
períodos de desemprego e enfermi-
dade, e mesmo o seguro-desempre-
go, com possibilidade de uma apó-
lice cobrindo um período de três
meses de desemprego.

Essas idéias poderão ter curso
se se vencer o obstáculo que repre-
senta a tecnologia convencional,
supostamente adaptada à mão-de-
obra "abundante". Na verdade, os
serventes de obra, que seriam a
preocupação principal da política
de emprego do BNH, usam a cons-
trução civil apenas como transito
na fase de adaptação à vida urba-
na. Não ficam no posto mais de
seis meses, sendo o período de três
meses o tempo mais comum de
permanência no emprego. Ao mes-
mo tempo, a tecnologia convencio-
nal, de custo inevitavelmente alto,
conduz a.soluções cada vez mais
incompatíveis com a integração so-
ciai das familias pobres, com fre-
quência de prole numerosa. O es-
quema em vigor procura compati-
bilizar o baixo nível de renda com
a redução progressiva do espaço
útil habitável, o que produz efei-
tos sociais deploráveis.

A mudança não exige nova le-
gislação. Bastaria uma instrução
presidencial para abolir o veto do
BNH ao pré-moldado e ao guindas-
te, em favor de maior volume de
construções e de maior número de
oportunidades de emprego na cons-
trução propriamente dita ou em
suas indústriàs-satélites. E a apli-
cação de maior volume de recursos
financeiros, em qualquer ramo de
atividade, gera empregos nos mais
diferentes lugares.

O impasse no programa da ha-
bitação popular existe. Mas pode
ser superado. Uma das condições
prévias do êxito consiste na elimi-
nação de um nódulo criado pela
teoria da explosão demográfica,
que engrandece sem propósito a
oferta de mão-de-obra não qualifi-
cada e impede a produção em lar-
ga escala como fonte verdadeira
de empregos e de custos baixos.

V*.
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COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EDITAL

OPERAÇÕES DE COMPRA E
VENDA EM MARGEM% '

A Comissão de Valores Mobiliários faz saber
a todos quantos este Editál virem que, até o dia
19 de janeiro de 1979, inclusive, receberá suges-
tões e pareceres de todos os interessados quanto
aos termos do anteprojeto de Resolução a ser sub-
metida ao Conselho Monetário Nacional, dispondo
sobre o "Regulamento das Operações de Finan-
ciámento para compra de Valores Mobiliários
(Compra em Margem) e de Empréstimo de Valo-
res Mobiliários para Venda (Venda em Margem)".

O anteprojeto da supracitada Resolução po-
derá ser encontrado na CVM — Setor de Documen-
tação, à Rua Sete de Setembro, 111 — 26.° andar
nesta cidade, no escritório da CVM em São Paulo
à Avenida Prestes Maia, 733 — 18.° andar e nas
Bolsas de Valores.

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1978

(a) Roberto Teixeira da Gosta
Presidente *
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Padilla reitera promessa
de passar o Poder a quem
vencer pleito na Bolívia

Paris — O Governo da Bolivia "entregará o
Poder a quem ganhar as eleições de julho piôxi-
mo", garantiu o Presidente bo ivianoGeneral Da-
vid Padilla, em entrevista ™ }°™l% 

*£*%*$¦
chefe do golpe militar que, a 14 de.novembro.ulti.
mo, derrubou o General Juan Pereda, afirmou que
"ninguém venceu as eleições de 9 de julho passado,
ao contrário, íoi o pais quem as perdeu .

"Os cidadãos", explicou, "votaram de íoi ma
maciça e disciplinada, mas a expressão de sua von-
tade foi perturbada por grupos sectários que come-
teram irregularidades prejudiciais para a democrã-
tização nessas condições, qualquer um pode afhmai
que ganhou as eleições, mas ninguém pode piovar .

Ideológicas": "Não repre-
sentamos nenhuma corren-
te ou partido politico". Até
às eleições, prometeu Pa-
dilla, "governaremos e to-
maremos decisões para re-
solver os problemas cujas
soluções não podem ser
adiadas; essas decisões nno
senão necessariamente poli-
tlcas, mas de ordem admi-
nlstrablva".

O ex-presidente Hugo
Banzer, que governou a Bo-
lívla durante quase sete
anos (de agosto de 1971 a
21 de julho de 19W passou
à reserva ativa das Forças
Armadas bolivianas.

PROMESSAS
Depois de lembrar que

•tu Governo prometeu"eleições livres e democráti-
cas" e que passará o Poder
"a quem vencer, pois esta-
mos firmemente decididos a
cumprir nossa promessa',
Padilla disse que as eleições
"não são nosso único objetl-
vo, porque não podemos pa-
rallsar o pais durante sete
meses".

Assinalou que seu Gover-
no está integrado apenas
por "militares constitucio-
nalistas", por esta razão,
acrescentou, não é necessá-
rio "definir orientações

Frente Sandinista anuncia
reunificação durante ataque
a povoado perto de Manágua

Manágua — A reunificação das três principais
facções da Frente Sandinista de Libertação Nacio-
nal'foi anunciada ontem através de panfletos distn-
buídos por um comando de 30 guerrilheiros que n-
vadiu o povoado indígena de Monimbo, a 24 quilo-
metros de Manágua, matando dois informantes da
polícia e ferindo outros dois. _

O anúncio coincide com informações proceden-
tes de Costa Rica de que um dos fundadores da
Frente Sandinista, Tomas Borge, foi eleito coor-
denador geral" do Movimento. Os guerrilheiros m-
vadiram o povoado em uniformes de combate e con-
clamaram a população a se sublevar contra o Go-
verno. O grupo se retirou antes da chegada das tro-
pas da Frente Nacional,
NOVO ATAQUE

Palestinos
bombardeiam
Sul libanês

Tel Aviv — Forças palea-
tinas bombardearam on-
tem, com foguetes Ka-
tyusha, a cidade libanesa
de Mels El Jebcl, perto da
fronteira com Israel. A in-
formação, da radio nacional
do Estado Judeu, acrescenta
que uma pessoa foi morta
e uma Jovem de 17 anos
gravemente ferida no ata-
que.

Fontes militares Israelen-
ses aousaram os soldados
noruegueses da força de
paz daONU no Sul do Liba- '
no de ajudar os palestinos."Devido talvez a simpatias
Ideológicas", explicaram, os
noruegueses auxiliaram os
palestinos a cruzar o rio LI-
tanl com armas e munições
enviadas do Iraque e dlsfar-
çadas em "caixas de medi-
camentos". Parte desse ma-
terlal caiu em mãos das mi-
licias cristãs libanesas, que
cientificaram os Israelenses.

Israel não sabe
ainda se negocia
Jerusalém — O Governo

israelense examinou o re-
sultado da reunião do últi-
mo fim de semana, em Bru-
xelas, entre o Secretário de

Ssbado norte-americano Cy-
rus Vance, o Chanceler
Moshé Dayan e o Premier
egípcio Mustafá Khalil mas,
sem clíegar a um consenso,
adiou a conclusão do debate
para a sessão de domingo.

O porta-voz oficial se li-
mitou a dizer que pemma/ne-
cem em vigor as decisões
tomadas pelo Governo há
10 dias — nas quais Israel
rejeitou as últimas propôs-
tas egípcias — e comunicou
a disposição do Estado ju-
deu de negociar uma carta,
anexa ao tratado de paz,
sobre a autonomia palesti-
na, o que também náo cons-
titui novidade, pois já fora
anunciado pelo Premier
Menahem Begin.
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NnntiuK» do Chile — A
Suprema Corte de Justiça
do Ohlle Indeferiu o podido
d e liberdade condicional,
formulado sexta-feira pas-
soda ao Ministro Borqucz,
para o General Manuel
Contreras e o Coronel Pe-
dro Esplnoza, ambos lndlcl-
ados pela Justiça norte-
americana por cnvolvlmen-
to no assassínio do e x -
Chanceler chileno Orlando

Letelier. Contreras e ls-
plno/.a estão sob prisão nr«-
ventlva no hospital mimar
de Santiago desde o último
dia 24. Os Estados Unidos
oficializaram os pedidos de
sua extradição, assim como
do Capitão Armando Fer-
nandez, por envolvimento
no assassinlo dc Letelier, a.
21 de setembro de 1976, em
Washington.

Greve espunhola prejudica liiriwlaH
Madri — Uma greve qua-

se -total na maioria dos ho-
téls e restaurantes das
Ilhas Canárias vem causan-
do problemas a cerca de 150
mil 'turistas, que enchem as
agências de viagem com o
objetivo de concluir suas fé-

' rias de Inverno em outro lo-
cal. A greve Já entrou no
quarto dia e calculam-se

prejuízos de vários milhões
de pesetas. Em Madri teme-
se um prolongamento da
greve dos 20 mil empre-
gados das Canárias por
ocasião das festas de final
de ano.e o problema amea-
ça complicar-se ainda mais
com a decisão de o.s auxilia-
res de vôo da Ibéria para-
lLsarem o trabalho amanhã
e quinta-feira.

China convida herdeiro dos Habsburgo
Moscou — A agência de

noticias soviéticas Tass cen-
surou a China por convidar
o herdeiro do trono do Im-
pérlo Austro-Húngaro, Otto
Habsburgo, para visitar o
país, salientando que "sob
a luz dos planos de hegemo-
nia de Pequim, praticamen-

te ninguém se surpreende'
com o fato de que o filho do
último Imperador austro-
húngaro — um notável rea-
cionário e anticomunista
Inveterado — descobriu que
seus interesses coincidem
com os interesses maois-
tas".

Juan Carlos assina nova Carta
Madri — Em cerimônia

solene no Parlamento, na
presença do Gabinete e de
representantes de todos os
poderes do Estado, o Rei
Juan Carlos assina hoje a
nova Constituição espanho-
Ia, que entra em vigor ao

ser publicada no diário-
oficial, no próximo dia 29.

A nova Carta íoi aprovada
no final de outubro pelo
Parlamento e ratificada pe-
lo povo em referendo no
último dia 6.

Pinochet reestrulura Gabinete

Esta foi a segunda opera-
ção urbana de grandes
proporções dos Sandinistas
em menos de uma semana.
Na sexta-feira passada, um
comando de 40 guerrilheiros
entrou em choque com sol-
dados da Guarda Nacional
na aldeia de Santa Teresa,
a 50 quilômetros de Mo-

nimbo. Era Matagalpa,
160 quilômetros ao Norte
de Manágua, um grupo
guerrilheiro ocupou uma
emissora d,e rádio e irradiou
uma proclamação exigindo
a deposição de Somoza. Em
Manágua, guerrilheiros ma-
taram o motorista do. Pre-
feito .Orlando Montenegro,
amigo íntimo de Somoza.

Ionesco chama americanos
de masoquistas porque se
culpam por males do mundo

Paris — O dramaturgo Eugene Ionesco {Rinor
ceronte, A Cantora Careca) publicou ontem, no Le
Figaro, de Paris, um balanço de sua recente viagem
aos Estados Unidos, lamentando que os norte-ame-
ricanos, "masoquistas", insistam em se achar cul-
pados "por tudo que vai mal no mundo", quando,
em sua opinião, por exemplo, "o regime pró-norte-
americano de Saigòn foi infinitamente menos ter-
rível do que o atual regime de Hanói".

. O autor do teatro ão absurdo, de origem rome-
na mas há muito escrevendo em francês, diz ter-se
surpreendido a "levantar o moral" dos "norte-ame-
ricanos antinorte-americanos" obsecados com a cul-
pa em relação ao Vietnam, aos direitos dos índios
e ao episódio Watergate. "Eles não entendem", co-
menta, "que para os europeus os pecados de Nixon
não são tão sérios".

Governo egípcio
elimina limusine
Cairo — A partir de sába-

do, os Ministros e outros ai-
tos funcionários governa-
mentais egípcios terão de
renunciar a seus automo-
veis de luxo e passar a utili-
zar modestos modelos da
Volkswagen, como medida
de economia.

A notícia foi transmitida
pelo próprio Presidente An-
war Sadat, na televisão,
ocasião em que prometeu
dar a conhecer, no dia 1*
de janeiro novas medidas
em beneficio do bem-estar
geral do povo egípcio.

JV« falta da paz-
a saída no humor

J. P. Peroncel-Hugoz

O Chanceler argentino Carlos Pastor recebeu o Cardeal em Ezeiza

Cardeal pede 10 dias
à Argentina e Chile

Santiago — Sem que nin-
guém esperasse, o Presidên-
te Augusto Pinochet fez on-
tem seis substituições em
seu Gabinete, na primeira
r eestruturação ministerial
no Chile desde abril pas-
sado. Os novos ministros
são: Roberto Kelly (Econo-
mia), José Pinera (Traba-

lho), Gonzalo Viail (Educa-
ção), Carlos Quinoes
(Minas), Jaime Es trad a
(Habitação) e Miguel Kast
Ministro-diretor do Plane-
jamento). Pinera, Víal e
Kast são civis. Estrada,
General-do-Exército e Kelly
e Quinoes da Marinha.

Cuba libera mais 74 presos

Buenos Aires — "Não sou
árbitro nem "mediador", fá-
sou ontem o enviado pes-
soai do Papa João Paulo II,
Cardeal Antônio Samore,
que calculou em 10 dias a
duração de sua missão de
paz, ent re idas e vindas a
Buenos Atoes e Santiago do
Chile, cujos Governos dis-
pubam o canal de BeagLe.

Samore desembarcou no
Aeroporto de Ezeiza, na Ca-
pitai argentina — primeira
etapa de sua missão — o
foi recebido pelo Chanceler
Cairlos Was-hinigton Pastor.
Chegou acompanhado dos

"sacerdotes Fiorello Cavalll,
italiano, e Faustino Salnz,
espanhol, depois de breve
escala no aeroporto do Rio
de Janeiro, pela manhã»

L Mond» BONS OFÍCIOS

DESDÉM LIBERAL

Em conversa com intelec-
tuais liberais norte-ameri-
canos, Ionesco reconheceu
que "os Estados Unidos co-
meteram muitos maus atos,
mas em menor quantidade,
do que outras n aç ô e s ".
"Quando disse isto", explica,"os liberais me olharam
com desdém. Pois para ser
apreciado nos Estados Uni-
dos, deve-se acima de tudo
não deixar de diíser nunca
que os norte-americanos

são os piores,criminosos do
mundo".

Ionesco, entretanto, cul-
dou de evocar 'freqüente-
mente os aspectos'bons da
sociedade norte-americana,
como a ajuda prestada à
Europa Ocidental no pós-
guerra e o exercício das 11-
herdades civis. Para o dra-
maturgo 95% dos estudan-
tes nortie-mericanos são
apolíticos, e os demais são
"marxistas ativos e pene-
trantes". íara a esquerda"Marx ainda vive".

Lefèbvre volta ao Vaticano
em janeiro buscando superar
as divergências com o Papa

Vaticano e Paris — Pela segunda vez no pon-
tifiçado de João Paulo II, o Bispo francês tradicio-
nalista Mareei Lefèbvre irá ao Vaticano, no pro-
ximo dia 10 de janeiro, e manterá uma série de reu-
niões com o Cardeal Franjo Seper, Prefeito da Con-
pregação- para a Doutrina da Fé, que assistiu a
parte da audiência concedida pelo Papa ao Bispo
francês, a 18 de novembro último.

A ordenação de seis novos sacerdotes, realiza-
da na véspera de Natal no seminário suíço de Eco-
ne, estava marcada há mais de três meses, "muito
antes da escolha do Papa João Paulo II", afirmou
em Paris Mareei Lefèbvre, que foi suspenso a ai-
vinis de suas funções pelo Papa Paulo VI. "Espero

que a cerimônia de domingo não seja mal inter-
pretada pelo Vaticano", disse Lefèbvre em entre-
vista ao matutino L'Aurore.
"VIVEIRO" DE PADRES

Segundo se comenta no
Vaticano, o Papa João Pau-
lo II não pode Ignorar os
atos de insubordinação de
Lefèbvre, mas também não
pode esquecer, destacaram,
que b seminário de Econe
representa um verdadeiro
"viveiro de vocaçõe» lacer-

dotais", precisamente num
momento em que a Igreja
está muito preocupada pela
constante redução do nú-
mero de sacerdotes.

Lefèbvre foi suspenso por
Paulo VI no dia 24 de julho
de 1976, depois das primei-
ras ordenações em Econe,
em junho daquele ano.

Cairo —.Aos olhos de um
humorista calrota, "não
aconteceu o maior acontecd-
mento de 1978". Trata-se
evidentemente da paz no
Oriente Médio. Nos períodos
dificieis de sua história, o
povo egipeio costuma en-
contrar no humor uma for-
ma de consolo.

Begin é atualmente o ai-
vo favorito dos'caricatur}s-
tas da Imprensa egípcia,
sendo às vezes visto com
uma fisionomia carrancuda
num cartaz emitido pela co-
munidade internacional pa-
ra tentar localizar "um'es-
croque notório qüe se apo-
derou de 70 mil dólares (va-
lor do Prêmio Nobel da
Paz) e desapareceu", ou
então afirmando a Kurt
Waldhetai que j 

"os últimos
tiros ,de canhão israelenses
sobre o Libano sâo. para cor
memorar meu Prêtmio No-
bel".

A revista Outubro, que àn-
tes se referira. à paz e à
cooperação com Israel como
"o princípio de um mdla-
gre", escreve agora que "os

judeus, como todos os aslá-r
ticos, são multo rancorosos.''
Na verdade, detestam todos
os povos do mundo. No Irã,
a população começa a se
Irritar com os judeus, povo
sanguessuga que enriqueceu
à sua custa".

Quanto aos doutores do
Islã, algunâ invocam uma
fatoua (deliberação) da
época nasserlana, proibindo
aos muçulmanos, sob pena
de cometerem um pecado
grave, "concluir.a,paz com
os judeus que espoliáramos
palestinos". Já outros lnvo-
cam uma recente fatoua (so-
licitada discretamente pe-
lo Governo), baseada em
exemplos tirados da vida de
Maomé, que diz que seria
um absurdo, agora que o
Egito se acha prestes a assl-
nar a paz com Israel, afir-
mar que as circunstancias
•antigas prevalecem até nos-
sos dias".

Mas todo este debate, que
visa a levar os egípcios a
distinguir entre judeus e
israelenses, passa desperce-
bido ao homem do povo..

"As duas nações são cato-
llcas e por esse motivo espe-
ro que dê bons resultados
o esforço do Santo Padre",
afirmou D Antônio Samore,
de 73 anos, considerado um
idos melhores diplomatas do
Vaticano e especialista, em
Amètrica Latrina.

Acrescentou que não pre-
teíude visílbair a zona de lití-
gio no1 canal de Beagle e
negou com veemência que
sua missão tenha outro ob-
Jetjrvo senão o de oferecer
os bons ofícios da-Igreja em
busca de umia solução nego-
ctaida para a crise.

São duas, segundo disse,
as etapas da missão. "Pri-

meiro vou me informar. De-
pois tentar acercar as duas

partes para que ambas che-
guem a um acordo honro-
so"t

O Ministério das Relações
Exteriores argentino prepa-
rou um documento conten-
do os elementos essenciais
da argumentação apresen-

. tada ao tribunal de arbitra-
gem e uma proposta que,
segundo se diz, é bastante
próxima à posição chilena.

Os argentinos, de acordo
com as mesmas fontes, re-
conheceriam a soberania
chilena sobre as três ilhas
do canal de Beagle em dis-
puta — Lennox, Picton e
Nueva — e 12 milhas de
águas territoriais, em troca
da exploração conjunta das
águas austrais.

' o documento reitera um
ponto fundamental da dou-
trina geopolítica argentina:
o chamado Princípio Bio-
ceanico, que em resumo im-
pede o Chile de pretender
diieitos soberanos sobre o
Atlântico e a Argentina de
exercê-los no Pacifico.

Esse material foi exami-
nado na reunião que o Car-!
deal Samore manteve on-
tem à noite com o Chance-
lèr Carlos Pastor. Estava
também previsto para on-
tem um encontro do emis-
sário pontifício com o Presi-
dente Jorge Rafael Videla,
na Casa Rosada.

FASE DEFINITIVA

.. Toda a imprensa de San-
tiago e Buenos Aires desta-
cou a chegada de D Antônio
Samore,' tendo os jornais
chegado à opinião quase

unanime de que o conflito
de Beagle acaba de entrar
numa fase definitiva.

O jornal Crônica, de Bue-
nos Aires ressaltou que o
verdadeiro papel do envia-
do nào é de mediar a crise,
"apenas informar-se e aju-
dar os Governos a procurar
uma saída",, praticamente
repetindo o que dissera o
Cardeal. Crônica advertiu
que "nem o Papa fará com
que renunciemos às nossas
ilhas".

O principal diário chileno,
El Mercúrio, não se tem es-
tendido em opiniões sobre
o conflito, nessa fase delica-
da, e limita-se a reproduzir
os 

'telegramas das agências
noticiosas internacionais
que chegam de Buenos Ai-
res e do Vaticano.

CUBILLOS

O Chanceler chileno, Her-
nán Cubillos, ao comentar
o início da gestão de paz
vaticana, disse que "é o co-
meço de uma tentativa de
mediação que o Chile sem-
pre aceitou. Mas as . infor-
mações que nos chegam da
Argentina dão a impressão
contrária: De nossa parte,
aceitamos a missão sean fe-
servas."'

Cubillos revelou-se desln-
formado sobre o programa
de visita do Cardeal ao Chi-
le, acrescentando que isso

i penderá dos "acontecl-
mentos em Buenos Aires".
Quando chegar a Santia-
go, ''daremos a ele a máxl-
ma flexibilidade e abertu-
ra".

Caracas — Um novo gru-
po de 74 pessoas politicos
cubanos e seus familiares
chegou a Caracas, sendo
alojado num acampamento
a 30 quilômetros da Capital,
onde permanecerão até que
se integrem na comunidade
cubana da Venezuela. O pri-

meiro grupo, de 94 pessoas,
chegou no domingo passa- .
do. Outras 100 pessoas —
entre presos e familiares —
são esperadas nos próximos
dias, como parte de um pro-
grama de reunificação fa-
miliar promovido por Hava-
na e apoiado pelo Governo ;
venezuelano.

Carta-aberta denuncia seqüestro!
Buenos Aires, Berlim —

Adolfo Holmberg, 90 anos,
em carta pública, denun-
ciou- o seqüestro de sua fi-
lha Helena, funcionária da
Chancelada argentina, na
quarba-Seiira passada e m
Buenos Aires, no momento
em que Ia reunir-se com .
dois jornalistas franceses
que, finalmente, "mostra-
riam à Europa, nas páginas
do Paris Match, a verdade
sobre a Argentina".

Segundo Holmberg, sua
filha deixou o escritório na
Chancelaria, quarta-feira
passada, às 21h30m 1<? cais.
Quando estava perto de sua
casa, no Centro de Buenos
Aires, seu automóvel foi' in-
terceptado e três homens a
obrigaram, com ameaça de
armas, a passar para seu

• veiculo. Desde então, nada
se sabe'sobre seu paradeiro. •
O SEQÜESTRO

A carta, publicada pelos
jornais locais, lembra que

Helena é funcionária da
Chancelaria e de 1972 até
três meses atrás trabalhou
em Paris, "onde difundiu a
verdade argentina com ln-
teligência, abnegação e en-
túsiasmo, que lhe valeram
felicidades e desgostos".

Diz Holmberg: "Os capto-
•res de minha filha estão
equivocados. A Argentina
não se dobrará ante a vio-
lêrcia, mas sim com paz,
concórdia e o trabalho duro
e honesto de seus filhos, co-
mo Helena."

E acrescenta que, apesar
de ter denunciado, ante a

Justiça, o seqüestro, até ho-

je "só sabemos dos esforços
do Governo argentino e das
Forças Armadas para en-
contrá-la, o que muito valo-
Tizamos e agradecemos".

CAMPANHA ALEMÃ

O dono da editora alemã
Springer, Axel Springer, ini-
ciou uma campanha em fa-
vor de Jacobo Timmerman,

diretor do jornal argentino
La Opinioh, preso em 1977
e atualmente sob prisão do-
miciliar em Buenos Aires
por suposto envolvimento
com a guerrilha urbana.

Timmerman foi detido
em abril de 1977, acusado
de envolvimento no caso do
desaparecido banqueiro Da-
vid Graivcr, que teria cola-
borado com os Montoneros.
Um tribunal militar absol-
veu o jornalista, que há ai-
guns meses está sob prisão
domiciliar.

Também na Alemanha,
em Berlim, nove pessoas
estão em greve de fome
desde sexta-feira passada
na paróquia Dahlenm, em
apoio a uma petição para
que a Alemanha Ocidental
aceite refugiados politicos
argentinos.

Os organizadores do mo-
vimento iniciaram uma co-
leta de assinaturas em Ber-
lim e Bonn — com o apoio
de mais de 300 personalida-
des — exigindo do Governo
a aceitação de refugiados.
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'Amy e o brinquedo agressivo]

Ainy ganha espingarda no Natal

Plalns — No quintal da
casa de sua avó, a filha do
Presidente Jimmy Carter
experimenta- a espingarda
de ar comprimido que ga-

nhou como presente de Na- .
tal. A família Carter passa
as festas de fim de ano,
junto com parentes e ami-
gos, em Plains, a cidade na-
tal do Presidente.

Jornal romano sofre atentado

Roma — Forte bomba ex-
plodiu-na Piazza Colonna,
Centro de Roma, diante do
edifício onde funcionam o
jornal II Tempo e o direto-
rio nacional do Partido So-
cialista Italiano. Duas Or-

ganizações assumiram a
responsabilidade pelo aten-
tado: Guerrilha Comunista,.,
extrema esquerda, e Células-
A r madas Revolucionárias,
extrema direita.

Panamenho recolhe refugiados

Leia editorial "Questões de Paz"

Hong-Kong — Um navio
panamenho que recolheu
mais de 2 mil refugiados
vietnamitas em barcos ã
deriva no mar da China é
esperado hoje em Hong-
Kong. E provável que as au-
loridades locais não autori-
zem o desembarque dos re-
fugiados, instando o coman-

dante a seguir até seu porto
de destino — Formosa —
a exemplo do que fizeram
com outro navio paname-,
nho carregado de refugia-
dos vietnamitas — o Hue.v
long — que permanece an-
corado em águas interna-
cionais, ao largo da ilha de
Po Toi.
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Turquia

decreta

sitio

Ancara — Após uma reu-
nião extraordinária de 17
horas rio Conselho de Mi-
nlstros, o Governo de Bu-
lent Ecevit decidiu instau-
rar o estado de sitio em 13
das ti7 províncias turcas, a
partir das 7h, por um perio-
do de dois meses. O Paria-
incuto aprovou o decreto
governamental por 537 vo-
tos contra um e uma abs-
tençãu.

Ao mesmo tempo, conti-
nua a contagem e identifi-
cação das vitimas do mas-
sacre de sábado passado em
Káhramanmaras: o total
provisório é de 95 mortos
e 1 mil c 52 feridos, em
conseqüência do ataque de
direitistas da seita sunni
que, armados de fuzis, pe-
«laços de pau e tochas, des-
truiram quarteirões inteiros
da cidade.

A TENSÃO

Durante todo o domingo,
grande tensão dominou a
Turquia. Estudantes reali-
zaram inúmeras maniíes-
tações He "protesto contra os
assassintos realizados pelos
fascistas cm Kahramanma-
ras. Os Partidos políticos
foram unanimes em conde-
nar a violência e publica-
ram declarações convidan-
do a população à calma.

Tudo começou na sexta
feira, quando os sunni tenta-
ram impedir as cerimônias
fúnebres de dois professores
xiitas ou alevitas. Os sunni,
maioria da população turca,
acusam os alevitas de "he-
reges e esquerdistas". A vio-
lència aumentou no sábado,
e, no domingo, tropas do
Exército foram enviadas a
Káhramanmaras, restabele-
cendo a ordem.

Na segunda-feira, perante
seu Partido Republicano do .
Povo, o Primeiro-Ministro
Ecevit deixou claro que era
favorável à instauração do
estado de sitio. Segundo ele,
a violência atingia pro-
porções suscetíveis de
ameaçar a unidade nacio-
nal.

"Os incidentes de Kahra-
manmaras não constituem
apenas lima revolta contra
o Governo, mas também
uma revolta contra a auto-
ridade do Estado" — disse,
mostrando-se pela primeira
vez favorável a uma tal me-
dida para conter o terroris-
mo, medida reclamada vá-
rias vezes pela direita.

As 13 províncias sob esta-
do de sítio são a Capital,
Ancara, Istambul e Adana,
grandes centros urbanos,
além de Elazig, Bingol, Er-
zurum, Erzinchn, Gazian-
tep, Hars, Matalya, Siva,
Urfa e Kahramanmaras. As
10 últimas são províncias do
Leste e Sudeste, onde vivem
várias etnias e seitas reli-
giosas, que nos últimos me-
ses foram palco de conflitos
sangrentos entre grupos ri-
vais.

Vietnam

mata 400

catnbojanos

,Hanói e Bancoc — O Go- .
verno do Vietnam .declarou
que suas tropas mataram
cerca dc 400 soldados cam-
bojanos em combates tra-
vádos em sua fronteira oci-
dental, -no último fim de se-
mana, e informou que pa-!trulhas chinesas fizeram
prisioneiros quatro soldados
vietnamitas em choques
travados em Oinh Nghi, na
fronteira oriental com a
Cliina.

A Rádio de Hanói anun-
ciou que 300 soldados cam-
bojanos foram mortos no
domingo quando invadiram
o distrito de Ben Cau, na
província de Tay Ninh, a
130 quilômetros a Noroestg
da cidade de Ho Chi Mlnh.
Ém outro combate no sába-
do, as Forças'Armadas viet-
namltas mataram aproxi*-,
madamente 100 invasores
camboj anos e se apodera-
ram de suas armas, na pró-
vinda de Kien Giang — in-
formou a agência oficial de
noticias do Vietnam.

O homicídio do professor
britânico Malcolm Caldwèll,
ocorrido no sábado,, e m
Phnom Penh. foi um ato
politico e teve como oojeu-
vo impedir que ele contasse
no exterior a real situação
do Camboja — deelaiou a
agência oficial de notícias
do Camboja. A agènci a
acrescentou que um homem
envolvido no homicídio foi
preso e executado logo em
seguida. *

Caldwèll foi morto sábado
de manhã, quando desço-
nhecidos invadiram a casa
de hóspeles do Governo
em Phnom Penh. Caldwèll
deveria seguir para o exte-
rior poucas horas depois,
encerrando visita de duas
semanas ao Camboja.
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Soldados impediram que pessoas se aproximassem da área onde,fica
a Universidade de Teerã, que teve as aulas suspensas pelo Governo

Americanos negociam

com Oposição no Irã

Washington — O porta-voz do De-
partamento de Estado admitiu ontem
que a Embaixada norte-americana em
Teerã vem mantendo contatos com li-
deres da oposição iraniana. Mesmo em
meio a manifestações de apoio ao Xá
Mohamed Reza Pahlavi, este é um indi-
cio de que pouco a pouco as correntes
de analistas e estrategistas do Departa-
mento de Estado descontentes com o re-
girne local começaram a ganhar fôlego.

Uma semana atrás, soube-se aqui que
o assessor do Presidente Carter para a
segurança nacional, Zbignlew Brzezins-
ki, com o apoio de outros altos funcio-
nários do Governo, frustrou uma ten-
tativa do Departamento de Estado para
levar uma análise dos problemas do Go-
verno do Xá a uma reunião de alto nível
do gabinete na qual se discutiria a ven-
da de armas ao Irã.

Mão estendida

A qualidade da "informação" sobre os
fatos políticos neste país foi criticada
diretamente pelo Presidente Carter, mas
no tom em que foi posta ela somente
deixou ileso o próprio Presidente. Agora,
a CIA — que ajudou a formar a polícia
secreta do Irã à sua imagem e seme-
lhança, a Savak na década de 50 — tam-
bém se declara sem culpa, pois a orien-
mão estendida ao Xá, recebido na Casa
no sentido de deixar em paz o Xá, con-
centrando-se na observação do seu vizi-
nho e hostil regime: o soviético.

Desde que chegou ao Governo, o Pre-
sidente Carter adotou uma política de ¦
mão estendida ao Xá, recebido na Casa
Branca com •'todas as honras e corte-
jado, ao ponto de conseguir o empenho
de Washington para a compra de so-
fisticados aviões de reconhecimento com
tecnologia altamente secreta. No perio-
do mais agudo da crise, o Presidente
chegou a declarar que "não sabia" se o
Xá sobreviveria ou não, o que gerou
uma série de especulações sobre a in-
tensidade e a durabilidade da aliança
Washington-Teerã.

Mas a própria Casa Branca encar-

Conflitos matam mais 20

Teerã — Pelo menos 20 pessoas mor-
reram ontem no Irã, em conseqüência
da repressão aos distúrbios antigoverna-
mentais. Na Capital, depredações e in-
cêndios eclodiram em vários pontos; for-
ças do Exército atiraram contra 600 ma-
nifestantes na Zona Sul e mataram um
professor que discursava do alto do pré-
dio do Ministério da Ciência. Vários car-
tazes prometiam que "a luta vai terml-
nar esta semana".

* Em Mashad, o clima também foi
tenso, com quase 1 milhão de pessoas-
manifestando-se nas ruas em memória
das vitimas de sábado passado e todas
as atividades paralisadas, emborà não
houvesse sinal das forças da ordem. A
produção de petróleo caiu para o nivél
mais baixo já registrado no pais (menos
de 600 mil barris por dia), começando
a estar sob ameaça também o consumo
interno.

Terror e escassez

O Irã", que até há pouco era o se-
gundo maior exportador de petróleo do
mundo, está com a exportação totalmen-
te suspensa há àlgum tempo: ontem, 60
petroleiros esperavam em vão no termi-
nal da ilha de Kharg. Mas a brusca,
queda na produção (que na segunda-
feira ainda chegava à 1 milhão 300 mil
barris), começa agora a pôr em risco
também o consumo interno, que é de
cerca de 750 mil barris/dia. Em Teerã;
já há escassez de gasolina e de querose-
ne para aquecimento.

Com a paralisação quase total dos
poços de extração e ameaça semelhan-
te pesando sobre as refinarias, uma
atmosfera de terror parece tomar con-
ta de centros petrolíferos como Ahwaz
e Abadan. Enquanto os trabalhadores
recebem telefonemas anônimos com
ameaças de morte caso voltem ao tra-
balho, tropas do Exército — segundo
fontes da Companhia Nacional Irania-
na de Petróleo, citadas pela agência
UPI — arrombam e invadem residên-
cias de trabalhadores- que faltam ao
trabalho em Abadan, a Sudoeste, es-
pancando quem encontram.

No sábado, dois dirigentes da in-
dústria petrolífera foram assassinados
em Ahwaz: o iraniano Malek Borujer-
di e o norte-americano Paul Grimm.
Na província do Kuzestão, segundo o
Comitê de Greve da indústria petroli-

China lembra Mao

e 
pede 

menor

ênfase à ideologia

Noêniò Svínôla
Correspondente

regou-se de corrigir as interpretações e
novamente estendeu a mão ao regime do
Xá, a despeito dos rumores de que ele
não sobreviveria à crise por mais de
um mês e de Que os Estados Unidos se
desgastariam eriormemente com o apoio
que lhe estavam emprestando.

Ontem, o porta-voz do Departamen-
to de Estado, Hodding Carter III, disse
que os termos desse apoio continuam co-
mo foram expressados anteriormente pe-
lo Secretário Cyrus Vance e pelo pró-
prio Presidente. Mas a descrição do qua-
dro iraniano, por ele mesmo pintado com
as informações recebidas de Teerã, foi
menos cor-de-rosa que a do inicio da
crise.

Reconheceu-se que a produção de
petróleo local caiu aos seus niveis mais
baixos, coní a suspensão das exportações,
que o Banco Central voltou a fechar, que
os norte-americanos vivendo no Irã re-
ceberam instruções para proceder com
cautela e que na área critica do pe.tró-
leo alguns têm recebido ameaças diretas.
Mesmo assim, não se falou em norte-
americanos feridos durante as demons-
trações dos dois últimos dias.

A crise iraniana soma-se ã da Tur-
quia, onde o Governo do Primeiro-Mi-
nistro Bulent Ecevit ocupa uma posição
estratégica para o equilíbrio das forças
no Oriente Médio. A Turquia é membro
da Organização do Tratado do Atlan-
tico Norte (OTAN), metade de sua fron-
teira no Mar Negro é com a União Sovié-
tica e o rêsto da parte Sul do país faz
fronteira com a Siria e o Iraque, dois
regimes pró-soviéticos. No entanto, não
se fez no Departamento de Estado qual-
quer vinculação explicita da crise na
Turquia com a crise Iraniana. Mesmo
assim, os elementos religiosos (disputa
entre direitistas e esquerdistas sunitas e
xiitas) presentes na crise turca são per
lo menos semelhantes aos que se iden-
tifleam no Irã.

A qüeda na produção de petróleo do
Irã também afeta Israel, cuja pequena
exploração própria no Sinai não é su-
ficiente para atender ao consumo inter-
no. Por outro lado, Israel enfrenta o ge-
neralizado boicote árabe.

Pequim t- A China come-
morou ontem o 859 anlver-
s&rio de nascimento de Mao
Tsé-tung, cujos pensamen-
tos, embora sofrendo con-
te8tações, não foram Intel-
ramente abandonados por
seus sucessores na alta hie-
rarqula do país. Ao mesmo
tempo que exaltam as mui-
tas contribuições de Mao ao
Partido Comunista e à Chi-
na, os atuais dirigentes têm
aconselhado que se conceda
menos ênfase à Ideologia e
mais atenção às novas dlre-
trizes econômicas que visam
a tornar a China uma gran-
de potência industrial até o
ano 2000.

Nova Interpretação a uma
das mais importantes con-
tribuições de Mao à ideolo-
gia comunista vem sendo
dada: a de que sempre ha-
verá luta de clàsses. Ao mes-
mo tempo, foi reabilitado
pelos atuais dirigentes um
dos mais famosos contesta-
dores do Grande Timoneiro
nestes últimos 20 anos, o fa-
lecido Marechal Peng Teh-
huai, herói da guerra da
Coréia, exaltado agora co-
mo "leal njembro do Parti-
do e fiel seguidor de Mao".
E' de acreditar-se, contudo,
que Mao não endossaria tal
conceito, pois o expurgou
em 1959, ao ser publicamen-
te criticado por ele.
NAO ESCREVEU
ENCICLOPÉDIA

"Não se pode esperar que
Mao Tsé-tung tenha escrito
uma enciclopédia completa
sobre a construção do sócia-
lismo", disse ontem um co-
mentarista do Diário do
Povo, que insinuou assim a
conveniência de abandonar
certos conceitos de Mao co-
mo pontos de referência
ideológicos. "Acaba de ser
encerrada uma nova página
da história da China dos úl-
timos anos e novas páginas
podem e devem ser escritas
por nós mesmos", disse o
jornal porta-voz do Comitê
Central do Partido Comu-
nista. Também está ocor-
rendo um degelo em torno
da sacraíizatjão na opinião
pública que Mao e seus pen-

, samentos inspiravam. Nessa
Primavera de Pequim não
faltaram os dazibaos criti-
cando certos aspectos da
politica do Grande Timo-
neiro.

No editorial de ontem, o
Diário dó Povo, ao contestar
o conceito de Mao sobre de-
senvolvimento e luta de
classes, afirmou que nem

. todas as lutas de classes são
progressistas, que é preciso
aplicar um critério para a
luta de classes: "Saber se li-

berta ou não as forças de
produção e se promove ou
não seu desenvolvimento".

Com base nesse ponto-de-
vista, o jornal acrescentou
que a mudança da luta po-
litica para um desenvolvi-
mento econômico acelerado,
fundado na realidade, se faz
necessário para aplicar o
pensamento de Mao de re-
volução contínua. "Assim"
— disse o Diário do Povo —
"o esforço para se construir
um estado socialista moder-
no é mais forte em certo
momento que a grande luta
de classes, quê durante mui-
to tempo durará ainda na
China".

Ao lado do editorial do
jornal oficial do PCC, a im-
prensa publicou ontem um
artigo escrito pelo próprio
Mao, há 21 anos, para
apoiar esse conceito e mos-
trar que o mesmo está dc
pleno acordo com as idéias
do falecido lider. O artigo,
intitulado Revolução Conti-
nua se referia à necessidade
de uma "revolução tecnoló-
gica" para ajudar o desen-
volvimento da economia
chinesa.

Mao disse, em 1958, que"todo o Partido deve voltar
sua atenção para a revolu-
ção tecnológica". Acrescen-
tou, porém, que a politica"não deve ser negligenciada
em detrimento da tecnolo-
gia; devemos, portanto, in-
tegrar tecnologia e política".
TROVÃO DE OUTONO

Em Pequim os membros do.
Governo e do Partido assis-
tiram ontem no grande Sa-
lão do Povo a estréia de uma
peça de teatro em homena-
gem a Mao, ao celebrar-se o
85"? aniversário de seu nas-
cimento. A peça se. chama
Trovão de Outono e relata
o levante de camponeses no
outono de 1927, nas Provin-
cias de Hunan e Kiangsi, di-
rígido pelo jovém Mao. Ao
anunciar o espetáculo tea-
trai, a agência de noticias
Nova China assinala que
Mão foi o primeiro líder re-
volucionário da China, que
Mao conduziu as massas
camponesas em revolta às
montanhas, acompanhadas
de operários, construindo
assim as bases para a revo-
lução no Interior do pais,
"fato pioneiro na história
da revolução proletária
mundial". Junto com os di-
rigentes máximos, Presiden-
te Hua Kuo-feng e o Vice-
P r i m e i r o-Ministro Teng
Hsiao-ping, assistiram à es-
tréia praticamente todos os
altos chefes do Governo e do
Partido que se encontram
em Pequim. ,

Christopher inicia

contatos cm Formosa

Mkhvl Tutu
U Mond»

Washington Warren Christopher, Subsc-
cretárlo de Estado norte-americano, Inicia hoje
uma visita de dois dias a Formosa, chefiando uma
delegação de seis pessoas, entre as quais se encon-
tra o Almirante Wlesner, Comandante-Chefe
das Forças Navais do Pacifico, e um Subsecretário
Adjunto de Defesa. E' ,a primeira visita de uma
personalidade norte-americana deste nível a For-
mosa, depois da viagem que fez Nelson Rockfeller,
na ocasião, Vlce-Presldente, para assistir aos fu-
nerals de Chlang Kal-chck, em 1975, mas também
a última.

Ao fim da viagem de Warren Christopher, as
relações diplomáticas serão formalmente rompi-
das ehtrc os Estados Unidos e o regime naclo^a-
lista. A missão do Subsecretário de Estado Chris-
topher é precisamente a de adaptar as relações
futuras a esta nova situação e realizar, de forma
diferente, cerca de 60 acordos vigentes entre
Washington c Talpé.

Perdas na herança

Aproximadamente 10 destes tratados e con-
venções versairí sobre assuntos relativos' à defe-
sa. Eles seguirão, multo provavelmente, o destino
do Tratado de Segurança ratificada em, 1955 e
que perderá sua validade no fim de 1979, um ano
após a denúncia, que será comunicada a Taipé
no fim da semana.

Outros acordos celebrados antes de 1949 com
Chiang-Kai-chek, no tempo em que ele represen-
tava toda a China, terão sem dúvida o mesmo
destino. Haverá perdas na liquidação desta he-
rança, ao contrário do que afirmavam algumas
autoridades, que asseguravam que todos os acor-
dos existentes seriam revalidados.

A missão de Christopher e o início das rela-
ções com Pequim não se desenrolarão em clima
triunfal, conforme era a previsão de certos mem-
bros da equipe do Presidente Jimmy Carter e ele
próprio. Carter, sem dúvida, tencionava realizar
uma grande jogada de política externa, quando
fixou a data de 1.° de janeiro de 1979 para a nor-
malização das relações com Pequim. Sua decisão
foi tomada em setembro último, alguns dias após
o êxito de Camp David, no momento em que a
assinatura de um tratado de paz entre Israel e
Egito, em dezembro, era quase uma certeza. Será
que o Presidente queria dois pontos fortes, com
um intervalo de 15 dias, ou pensava que um êxito
no Oriente Médio faria calar os criticos inevitáveis
da direita que o acusam de haver abandonado
Formosa?

O fato é que a paz não reina no Oriente Mé-
dio e que o "sucesso chinês" é considerado por
quase todos os comentaristas, ao contrário do que
acontece com Camp David, com muito ceticismo
e sem nenhum orgulho. Sem dúvida, a China
eterna desfruta de um grande prestígio em Wash-
ington. Além disso, seu mistério é atraente e Pe-
quim é importante no que diz respeito à politica
norte-americana na Ásia. Isso, sem falarmos do
fascinio por vezes excesâlvo que exercem sobre os
homens de negócios as potencialidades de seu
mercado ilimitado.

Modelo para reunificação

O mal-estar — que existe de verdade — é cau-
sado pelo abandono de Taiwan. Diante deste es-
petáculo, grande número de comentaristas relem-
bra o destino do Vietnam do Sul, o de Israel, o de
Berlim e o da Alemanha, para denunciar a falta
de palavra dos Estados Unidos.

O argumento é suficientemente forte para ul-
trapassar as fronteiras do lobby de Taiwan ou do
que dele resta. Se foram levadas em consideração
as críticas do Senador Bany Goldwater ou de Geor-
ge Meany, presidente da central sindical AFL-CIO,
as criticas da imprensa liberal foram em menor
escala.

Diante das críticas de que foi alvo o Governo
norte-americano, seus defensores mostraram-se
bastante frágeis até o momento. As únicas conces-
sões obtidas pelos chineses — segundo os especia-
listas no assunto — foram o prazo de um ano con-
cedido a Formosa para ab-rogação do Tratado de
Segurança — que não chega a impressionar muito
— e a decisão de Pequim de "se entender para di-
vergir", a propósito das remessas de armas norte-
americanas ao regime nacionalista.

fera, 2 mil 500 trabalhadores se demiti-
ram coletivamente em protesto contra
as ameaças de processo em tribunais
militares formuladas contra os grevis-
tas.

Manifestação e tiros

¦Em Teerã, as manifestações de on-
tem ocorreram principalmente nas pro-
ximidades da Universidade e na região
que se estende entre a Embaixada dos
Estados Unidos e a 'sede da Companhia
Nacional Iraniana de Petróleo. Aqui,
no combate aos distúrbios esporádicos,
ouviam-se apenas tiros para o ar. Mas,
na zona Sul da cidade, as tropas ati-
raram diretamente contra os manifes-
tantes, matando pelo menos cinco.

Em seus ataques-relampago, os ma-
nifestantes incendiaram mais ,de dvias
dezenas de veículos, entre os quais ji-
pes do Exército, entoando slogans con-
tra o Xá e contra os norte-americanos.
Uma faixa afixada na fachada de um
banco dizia que serão assassinados "os
ianques que não se forem até fevereiro".

Kamran Nejatollahi, de 27 anos,
tornou-se o primeiro professor abatido •
pelas tropas desde que se iniciaram os
distúrbios no Irã. Professor de Engenha-'
ria Civil do Instituto Politécnico de
Teerã, ele estava no telhado do Minis-
tério da Ciência, onde 10 colegas conti-
nuam sentados no chão em protesto con-
tra o fechamento das universidades,
quando foi alvejado no peito por um
soldado, morrendo ao chegar ao hos-
pitai.

O,Governo decretou o fechamento,
também, das escolas primárias da Capi-
tal, depois das secundárias e superiores.
Em Tabriz, quatro pessoas morreram
quando soldados investiram com tan-
ques leves contra manifestação em tor-
no da principal mesquita da cidade. Em
Sanandaj e Saghez, ambas na Provai-
cia do Kurdistáo, foram abatidos, res-
pectivamente, oito e quatro manifestan-
tes.

O politico Gholam Hossein Sadlghl,
a quem o Xá confiou a missão de for-
mar um Governo civil de emergência,
pediu ontem novo prazo. Sua intenção »
formar um Gabinete exclusivamente com
personalidades.sem nenhum vinculo com
o regime de Reza Pahlavi, nos últimos
25 anos, e comenta-se que é esta uma
de suas principais dificuldades.

ADEUS

ANO VELHO!

BRADESCO

NAUGURA.SUA

AMA AGENCIA

DE 1978.
• O banco pioneiro termina o ano de 1978 bem à sua maneira, abrindo mais uma agência pioneira.

Desta vezéem icoaraci, distritodo municipioae Belém, Para.
Aaqênciafica na Rua Manoel Barata, 78, ©souina com a TravGssa Cristóvão Colombo, 163.' • E com ela o Bradesco chega a 104o agências, 380 das quais pior-eiras.

Só neste ano que está chegando ao fim, o Bradesco inaugurou 180 agências, sendo 177 pioneiras.
Bradesco O banco que sempre está onde tem gente trabalhando para este pais crescer.

^^¦BRADESCOV Vanos/
garantia de bons serviços
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Impasse resolvido

Durante muito tempo, a direção da
Light dividiu-sc entre dois sentimentos —
que se excluíam — sobre se seria comprada
pelo Governo on não.

De um lado, achavam que não seria
comprada, porque no próprio Governo se
dizia que ela era utilizada para que fosse
possivel uma avaliação dos custos, da ad-
ministração e da própria'rentabilidade das
empresas estatais do setor.

De outro, percebiam também indícios
de que era iminente a integração das ati-
vidades estatais no setor de energia elétrica.
E isso seria inconcebível, enquanto a distri-
buição no Rio e em São Paulo estivesse nas
mãos de uma empresa privada.

Até que a própria Presidência da Re-
pública desfez o impasse, tomando a ini-
ciativa de promover a imediata compra da
Light. E o objetivo, aparentemente, é pou-
par o Governo Figueiredo do ônus- de tomar
uma decisão tão complexa logo nos primei-
ros anos de sua administração. Ja que se
parte da premissa de que a Light não pode-
ria, por muito tempo, continuar levantando
300 milhões de dólares por ano parajinan-
ciar seu crucial programa de expansão.

Na alta direção da Light se ouvia mui-
to uma frase:

— Estamos à venda, mas não jogare-
mos a toalha.

Sem resposta

E quanão é que o Governo vai respon-
der à proposta que a Cataguazes fez para
comprar a Light?

Falta pouco
O Ministro Shigeaki Ueki fez ontem um

grande progresso na sua santa cruzada pa-
ra explicar como vai comprar a Light.

Até então, dizia que não dizia nada
porque o assunto é "muito complexo". On-
tem, esclareceu que o assunto ê "realmente
muito complexo".

Ainda não avisaram ao Ministro que
faltam quatro dias para o arquivamento do
AI-5 — e de atitudes como essa.

Dois temas

No dia seguinte ao aumento ão petró-
leo decretado pela OPEP, o Ministro Ueki
foi ao prédio do Banco do Brasil, em Brasl-
lia, encontrar-se com o General João Bap-
tista de Figueiredo.

Na saída, explicou que não falou dos
problemas de sua Pasta: a reunião de três
horas foi consumida pela-análise da deci-
são da OPEP.

E, certamente, pela discussão da com-
pra ãa Light.

Convocação

O Senador Dirceu Cardoso anuncia que
convocará o Ministro Shigeaki Ueki para
depor, em março, na CPI sobre o acordo
nuclear.

O depoimento ão Ministro encerrará a
fase de apuração das denúncias sobre irre-
gularidades no programa nuclear, desde as
formuladas pela revista alemã Der Spiegçl.

A partir daí, de março em diante, a CPI
se dedicará a analisar a política energética
brasileira. E boa parte de suas especulações
se centrará sobre a questão ãos custos.

Não entra

A Hills Brothers, que produz e distri-
bui café nos Estados Unidos, e foi compra-

¦da pela Copersucar, não faz parte do pacote
que o Governo está negociando com Jorge
Wolney Atalla para desmobilizar' parte áe
seu patrimônio.

A quem *,
i

Um dia, um amigo mais pessimista que
ele, disse, a Graciliano Ramos que "vamos
acabar todos pedindo esmolas".

— A quem?, perguntou Graciliano.

É uma sugestão para os invariavelmen-
te pessimistas.

Um bilhão

Até outubro, o déficit da balança co-
mercial estava em 784 milhões de dólares.'

Já com os primeiros números de no-
vembro, é razoável admitir que o déficit/
pule para uns 900 milhões. E, projetando-
se os dados para o final do ano, é inevitável
que o déficit fique na casa do bilhão dé dó-
lares.

E, mesmo assim, porque Camilo Cala-
zans, presidente do IBC, garante que fecha
o ano com exportações superiores a dois bi-
lhões de dólares.

COMARCA DA CAPITAL
Edital da Intimação, na forma abaixo.

O M. SEMY GlANZ, JUIZ DE DIREITO DA 13*. VARA CÍVEL

DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,

F» Mb«r «oi qut o prtiantt «ditai dt Inllmuçio virem, ou delt

conhtclmtnlo tiverem, tm tipeclnl, Iodai ai Socltdadtl Corntorat,

memhroi .da Bolia de Valorei do Rio dt Janeiro, para tomarem

ciência dt qut, per eitt Júlio t Cartório Tramita uma ação da

rito ordlnáfl», rtquerlda por Eduardo Henrique Baitoi t oulro»,

contra Boda dt Valorti do Rio dt Janeiro, t qut por dtipacho

deitt MM. Juízo, datado dt 21 dt dezembro dt 1978, foi dtfe-

rida a penhora da receita da Bolia dt Valorei do Rio dt Janeiro,

dlicrlmlnada ru tabela anexa a Reiolujío 122 dt 18.01.1978

imitida pila mtima Bofia, ou . Rciolução qut vier a ur por
tia tmltida, para vigorar no exercício d» 1979. Em cumprimento-

ao referido despacho, todai ai quantlai, devldn, a partir deita

data, pilai «ludidai aocladadti eorrttorai * Bolit dt Valorti do

Rio di Jantiro, irroladai na Tabela Anexa ai aludidai «eioluçòei

122/78 ou * qui vitr a lubitltul-la, deverão, por alai, ler deposl-

tadai no Banco do Eitado do Rio de Janeiro — BANERJ — agência

Central, neiti cldadt, tm conta dt depóiitoi ludiclili, k diipoil-

çio deite MM. Juízo, qut foi aborta em nome dt Execução Judi-

dal de EDUARDO HENRIQUE BASTOS t Outro contra BOLSA DE

VALORES DO RIO DE'JANEIRO. Ciente de qui eitt Juízo, tem

tua lede a Av. Eraimo Braga 115,-3.° andar — Corredor "D".

tala 319. E para constar mandei extrair o presente edital de Intl-

mação, que- terá* publicado na Imprensa Oficial t afixado no

lugar de costume. Dado t panado na Cldadt do Rio' de Janairo,

Comarca da Capital, aoi vinte t seis dias do mès de dezembro

do ano de mil novecentos e setenta e oito. Eu (sem assinatura)

escrevente datilografei. E eu (a) Dialma Borgongino Monteiro, ts-

crivío, subscrevo... (ass.) Semy Glanz — Juiz de Direito.
IP
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VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO
comunica qut venderá pela melhor oferta, de acordo com o
edital que se encontra a disposição dos interessados, os imóveis
a seguir caracterizados:
1. TIPO: apartamento constando de entrada, sala, varanda, 1

quarto, banheiro e cozinha, com 37,00 m2 de írea cons-
trulda.

ENDEREÇO: Rua Riachuelo n.° 154, ap. 902, Centro, Rio
de Janeiro.

2. TIPO: apartamento constando de sala, te.rraço descoberto, cii-
culação, 3 quartos, banheiro, cozinha e dependências de
empregada, com cerca de 130,00 m2 de área construída.

ENDEREÇO: Rua Haddock Lobo n.° 163, ap. 504, Tijuca, Rio
de Janeiro. '

Os interessados, pessoas físicas e jurídicas, poderão obter o
edital contendo o preço mínimo e outros esclarecimentos no
seguinte endereço: Comissão Permanente de Compras e Contratações
n.° II - CPC-II - Avenida Rio Branco n.° 174 — 15.° andar, no
horário das 10:30 às 16:30 horas, onde serão recebidas as pro-
postas. E antecipamos que as pessoas jurídicas só poderão
adquirir cs referidos imóveis mediante pagamento • vista.
Item 1 — às 10:30 horas do, dia 17.01.79. >
Item 2 - às 11:30 horas do dia 17.01.79. (P

s
SNIC

SINDICATO NACIONAL' DA INDÚSTRIA DO CIMENTO

EDITAL

Contribuição Sindical de 1979
Em cumprimento ao disposto, no art. 605 da Consoljdação

das Leis do Trabalho (CLT), comunico a todos os interessados que
o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento, com sede na Av.
Nilo Peçanha n.0' 50, Grupos 515/517, Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro, fornecerá as guias para recolhimento da Con-
tribuição Sindical referente ao exercício de 1979, devida pelas
empresas pertencentes à categoria econômica "Indústria do Ci-
mento", existentes em qualquer part» do território nacional.

O cálculo da contribuição far-se-á de acordo com a Tabela
a que se refere a Portaria n.° 3.185 de 05/05/78, expedida pelo
Ministro de Estado do Trabalho e o recolhimento deverá ser efe-
tuado durante o mês de janeiro de 1979 (art. 587 da CLT) às
agências do Banco do Brasil em favor deste Sindicato, incidindo
as empresas que efetuarem recolhimentos após aquele mês, nai
sanções previstas na Lei n.° 6.181, de 11 de dezembro de 1974.

Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1978.

(a) JOSÉ MÁRIO TAVARES DE OLIVA
Presidente '"

Ministério das Minas e Energia

Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras SA.

Eletrosul
Centrais Elétricas do Sul do Brasil 'SA

Usina Hidrelétrica Salto Santiago —
Pré-Qualificação
Contrato SS-026
Centrais Elétricas do. Sul do Brasil S/A - Eletrosul"- está
procedendo a pré-qualificação, exclusivamente entre empresas
nacionais possuidoras de tradição e experiência no
ramo de construção civil que, pela sua estrutura organizacional,
disponibilidade de equipamentos .e' pessoal qualificado,
bem como de recursos adequados, revelem capacidade para a
realização dos seguintes serviços:

acabamentos em gé/al no prédio da usina hidrelétrica;
-t acabamentos em geraj no prédio do edifício de controle da

usina hidrelétrica; • •
acabamentos em geral no prédio do edifício de controle da
subestação;
construção e acabamentos em geral no prédio do edifício
de controle do vertedouro; .
construçSo e acabamentos de quatro guaritas de proteção
localizadas na área da usina.

Todos esses serviços serão desenvolvidos na Usina Hidrelétrica
Salto Santiago, localizada a 44 km da cidade de Laranjeiras do

Sul, no Estado do Paraná.
Alertam-se as empresas interessadas que não serão aceitos
consórcios de qualquer natureza e que o patrimônio liquido
mínimo exigido será de CrS 20.000.000,00 (vinte milhões
de cruzeiros), calculados pelo balanço patrimonial referente ao
último exercício.
As instruções para a pré-qualificação estarão a disposição dos
interessados, de 1? a 15 de janeiro de 1979, no endereço:
Centrais Elétricas do Sul do Brasil S/A — Eletrosul
Departamento Salto Santiago — Edifício Sede — 1? andar
Rua Deputado Edu Vieira S/N? — Pantanal - Fone - 337220
88.000 - Florianópolis - SC.

Produção de petróleo no
mundo sobe 096% mas a
de comunistas cresce 5%

A revista Oil and Oas Journal Informa, em sua
última edição, que a produção mundial dn petróleo
esto ano ficou ligeiramente abaixo de 60 milhões de
óarrls diários, o ,quo corresponde a *um aumento do
apenas 0,6% cm relação ao ano passado, devido,
principalmente, a queda na produção Iraniana re-
gistrada nos últimos meses.

Enquanto Isso, a produção dos países comunls-
tas aumentou 5%, com um crescimento maior re-
glstrado na União Soviética, dè 4,1% em compara-
çao a 1977. A URSS alcançou 11,4 mllhõc* de bar-
ris diários, permanecendo em primeiro lugar na
produção mundial; em segundo, ficaram os Estados
Unidos, com uma produção diária de 8,66 milhões de
barris.

Óleo e gás
O aumento de apenas 0,8% na produção mun-

dial foi considerado insignificante, pois o aumento
registrado em 1977, om relação a 1978, foi de 4%,
naquela época considerado multo pequeno. A pro-
dução dos paises não comunistas na realidade, se-
gundo a publicação americana, declinou em 0,8%.

A produção dos paises membros da Organização
dos Paises Exportadores de Petróleo (OPEP) caiu
de 31,05 milhões de barris diários em 1977 para
29,44 milhões este ano. A produção desses paises re-
presentou 03,7% da produção mundial excetuando-
se a dos paises.comunistas. OU and Gas Journal dlz~
ainda que as reservas de gás caíram, pela primeira
vez desde 1975, mais ou menos 0,7 %.

Brasil contribui para
o crescimento do aço

Bruxelas — A produção de aço dos paises em
desenvolvimento da América Latina, da Ásia e da
África aumentou 10,2% este ano em relação a 1977,
sendo o Brasil (12 milhões 100 toneladas), a índia
i9 milhões 400 mil U e o México (6 milhões 800
mil t) ps três paises do Terceiro Mundo que mais
contribuíram para o crescimento da produção.

A informação é do Instituto Internacional de
Perro e Aço e, segundo estatísticas provisórias, a
produção mundial de aço em 1978 elevou-se para
712 milhões 500 mil toneladas, o que representa um
bom incremento em relação a 77. A produção chi-
nesa registrou uma recuperação espetacular e, se-
gundo especialistas, deverá passar de 23 milhões
400 mil t em 77 para 31 milhões t em 78.

Participação estatal em
"joint-ventures" afasta
investidores do Brasil

Arlelle Chabrol
Correspondente

Paris — As empresas francesas continuam a
examinar detidamente o Brasil para tentar ver os

. sinais positivos ou negativos para eventuais invés-
timentos. E embora acreditem ainda hoje na ex-
pansão brasileira, elas estimam que a implantação
é um desafio cada vez mais arriscado porque tar-
dio. E' o que pelo menos ressaltam dois artigos pu-
blicados' ontem ern jornais franceses, Le Màtin e
Les Echos.

Para Les Echos. jornal econômico, a questão
que se põe é a seguinte: há ainda interesse*para
uma empresa financeira instalar-se no Brasil? En-
contrando-se o país "numa encruzilhada", muitas
coisas podem mudar, estima o jornal. E as examina,
uma por uma.

Endividamento crescente
A situação politica, aparentemente, não cons-

titui problema: "O novo Presidente declara dese-
jar desenvolver o processo de democratização"."Quanto às grandes opções econômicas, "há poucos
abalos a esperar, mas apenas uma inflexão nas ori-
entações atuais". O jornal econômico estima, aliás,
que atualmente "as empresas estatais têm uma
presença muito mais importante do que as do setor
privado, impondo às companhias estrangeiras uma
participação que não é necessariamente de seu
gosto. E o jornal parece esperar "poucas mudan-
ças" neste setor. Isto seria no seu entendimento,
uma das primeiras dificuldades para as empresas
francesas.

Mas existem outras. Assim, a luta contra a
inflação sendo "muito tímida", o. Brasil continuará
a viver "sob o principio: endividar-se e enriquecer"
e levará, sem dúvida, o Governo a fortalecer a ten-
dência atual à autarquia, a dar prioridade às pra-
duções .nacionais sobre a importação". E' preciso,
prossegue o jornal, que as empresas francesas sai-
.bam disto.

Há dificuldades ainda na "ausência de uma boa
infra-estrutura de transportes neste país imenso".
Em compensação, o risco social lhe parece peque-no, na medida em que "a organização sindical do
país é apolitica" e "a mão-de-obra é considerada
como competente e trabalhadora". As empresas ne-
•essitàm ainda de "um diretor-financeiro de pri-meira ordem", pois é muito complicado "adaptar-
se aõs meandros da politica financeira do pais".

Advertência
O jornal Le Matin adverte igualmente aos can-

didatos franceses a investimentos que a chegada
de Figueiredo ao Êoder "deverá se traduzir num
certo desengajamento do Estado na economia na-

. cional". E como Les Echos, pensa qUe "o consumo
poderá crescer e levar a cabo a constituição de uma
indústria correspondente". Dai, uma esperança.

Mas, mesmo assim, é menos otimista, lembran-,
do que a inflação continua galopante e sobretu-
do que a quintuplicação do preço do petróleo pôs
termo ao "boom econômico que o país experimen-
tava desde 1974". O que, nos anos vindouros, de-
verá levar a um arrefecimento nas despesas de
infra-estrutura. *

Há dois dias, aliás, um outro jornal francês,
Le Monde, já havia abordado a questão da alta do
petróleo, no Brasil. Em 1973, explicava, a forte ai-

•ta determinou uma reviravolta decisiva na conduta
da economia nacional. E a que acaba de ocorrer
criou uma "verdadeira consternação". O Brasil se-
rá um dos paises do Terceiro Mundo mais atin-
gidos pela medida, acrescentou. "As despesas su-
plemcntares para a compra de petróleo arriscam
afetar seriamente sua balança de pagamentos", já
agravada por um pesado serviço de divida (55% das
exportações em 1978)", finalizou o Le Monde.

Visivelmente, os franceses se interessam mui-
to pelo Brasil, neste momento. Mas hesitam em
engajar lá seus interesses.

Venda de fábrica é
sugerida para Atalla
saldar suas dívidas

Sâo Paulo — Numa reu-
nião realizada na Secreta-
ria da Fazenda do Estado,
entre o Secretário Murilo
Macedo, O Sr Jorge Wolney
Atalla e os funcionários do
Banco do Brasil, Srs Euler
Oomes de Deus c Luis Pc-
lição, ficou decidido que a
alternativa para o paga-
mento ae parte das dividas
do grupo Atalla é a venda
de suas fábricas de cimento
de Brasília e a dc negro
de fumo, de Salvador.

A decisão seria imediata-
mente comunicada ao Pre-
sidente dá Banco do Brasil,
Karlos Rischbieter, cm Bra-
silla, mas, o avião fretado
pelo Presidente da Copersu-
car que condu::la os prin-
cipais negociadores — caiu
no barranco do aeroporto
de Congonhas, sem quais-
quer ferimentos graves pa-
ra seus passageiros. A via-
gem foi, portanto, adiada.

INTERVENÇÃO
CONFIRMADA

Mais de duas horas foram
necessárias até que os nego-
cladores conseguissem che-
gar à conclusão de que o
grupo Atalla terá que des-
mobilizar Inicialmente
aquelas duas empresas para
Iniciar o pagamento de suas
dividas. A Companhia de
Carbono Coloidais, que fa-
brica o negro de fumo, seria
Imediatamente vendida à
Petrobrás, que tem interes-
se em produzi-lo.

O Secretário Murilo Ma-
cedo foi indicado pelo Go-

vernador Pnulo Llgydlo para
representar na reunião os
interesses do Estado, pois a
Copersucar é devedora do
Banco do Estado (Banes-
pai. Foi desmentida, porém,
a informação de que os
bnncos Itaú e Comind esta-
vam desejando repassar os
débitos da Copersucar para
o Banco do Brasil. Essas
duas instituições não opera-
ram com a Copersucar.

A reunião Já fora prevista
na reportagem em que O
Estado de S Paulo denun-
ciou os problemas flnancei-
ros do grupo que "abran-
gem não somente as empre-
sas do grupo Atalla, lidera-
do pelo uslnelro Jorge
Atalla, mas também a Co-
persucar, dirigida pelo pró-
prio". O jornal assinalara,
no domingo, que "na terça-
feira (ontem) diversas reu-
r.iões estão marcadas para
Brasilia e Rio de Janeiro".

Em São Paulo, assessores
de Atalla confirmaram que
uma equipe Integrada por
funcionários do Banco do
Brasil examina há seis me-
ses, como dissera O Estado
de S. Paulo, as condições fi-
nanceiras de suas empresas.
Um deles disse que Atalla
poderá se pronunciar a res-
peito dentro de alguns dias.

Mas cm Brasilia, tanto o
Ministro da Indústria e do
Comércio, Ângelo Calmon
de Sá, quanto o Presidente
do Banco do Brasil. Karlos

R i s chbieter, recusaram-se
ontem a comentar a si-
tuação financeira do grupo
Atalla.

Usina confirma 600
tlemissõès no Paraná

Curitiba — O superlnten-
dente da Usina Central do
Paraná, empresa do grupo
Atalla em Porecatu, no Nor-
te do Paraná, confirmou
ontem a demissão de 600
dos seus 8 mil operários nos
últimos dias — que conside-
rou normal "nesta época de
entressafra, já que estes
operários são contratados
para trabalhar de maio a
dezembro no cultlVo e corte
de cana" — mas negou que
a empresa não tenha pago
o 13? salário "Está tudo
certo, tudo tranqüilo e eu
não sei de onde saíram es-
tas noticias", afirmou.

O jornal O Estado de S.
Paulo informou, no dia 24,
que "cerca de 10 mil traba-
lhadores nos canaviais da
Usina Central não haviam
recebido, até a tarde do dia
23 seu 13.° salário, cujo pra-
zo "de 

pagamento, pela lei,
expirara no dia 20. Acres-
centou que dias antes alguns
trabalhadores ameaçaram
invadir o escritório central
da Usina, sendo contidos
pelos diretores que, alegan-
do falta de dinheiro para
o pagamento imediato, pro-
meteram regularizar a situ-
ção na terça-feira.tas noticias", afirmou. * ção na terça-feira.

Agricultores pedem preço :
mínimo de Cr$ 387,68 para
trigo da próxima safra

Brasília — A Federação das Cooperativas de
Trigo e Soja solicitou ontem ao Ministro da Agri-
cultura, Sr Alysson Paulinelli, que o preço mínimo
do trigo, para a próxima safra, seja de Cr$ 387,68
por saco de 60 quilos. Esse valor foi estimado com
base em cálculos antecipados dos custos de produ-
cão, por hectare, que deverão chegar a Cr$ 5 mü
552,72 em junho de 79, época em que se inicia õ
plantio.

Para a safra deste ano, o Governo concedeu o
preço mínimo de Cr$ 249, embora tenha sido solicir
tado o preço de Cr$ 295 por saco de 60 quilos. O vi-
ce-presidente da Federação, Sr Ciro Dias da Costa,
disse que foi um preço muito baixo, sobretudo por-
que os custos de produção agora, no final da safra,
ja atingem a Cr$ 5 mil 63,94.

aproximada da efetivação
dos gastos é uma medida
indispensável.

CUSTO

O Sr Ciro Dias da Costa
entregou também ao Minis-
tro Alysson Paulinelli um
documento sobre custo de
produção do trigo, e disse
que a projeção de aumento
de preços dos diversos com-
ponentes do custo de pro-
dução — construções, insta-
lações e. benfeitorias, má-
quinas e implementos,
mão-dt-obra, imposto terri-
torial rural, i n s u m o s e
transportes —• até a época

De acordo com o estudo
feito pela. Federação das
Coooperafivas de Trigo, o
cálculo antecipado dos eus-
tos de produção para a pró-
xima safra, conjugado com
o preço estabelecido antéci-
padamente pelo. Governo,
possibilita ao produtor ava-
liar, por antecipação, a ren-
tabilidade futura da lavou-
ra.
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Figueiredo compra da Light em 2 anos
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Do ex-Ministro Gudin, Gallotti recebeu em 73 o título de Homem de Visão

Com Velloso, Simonsen e Ueki, numa reunião com David Rockfeller, no Rio
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Ativo se eleva a CrS 37 bilhões

Ueki confirmou a Figueiredo compra da Light em 2 anos

O Ministro Shlgcnkl Ueki.
por detcrmlnaç&o do Prcsl-
dento Ernesto Oclscl, já co-
municou ao Oeneral João
Baptista de Figueiredo a
decisão do Governo de fazer
a Eletrobrás comprar a
Light por 400 milhões de
dólares no prazo dc dois
anos.

Na sexta-feira da semana
passada, numa reunião em
São Paulo, com a diretoria
da Eletrobrás, o Ministro
Ueki comunicou que, dos
400 milhões, a Light reme-
terá 212 milhões para o ex-
tcrior — para o acionista
majoritário, a Brascan do
Canadá — como forma de
remunerar seu capital. Os
outros 188 milhões serão
reinvestidos no Brasil, de
forma ainda não especifica-
da.
ÚLTIMA PROPOSTA

Há dois anos, um grupo
d e empresários privados,
que formou a Embrapar,
fez a última proposta ofi-
ciai conhecida para com-
prar a Light: 640 milhões
de dólares, mas em 10 anos.
D e s c ontada a desvalon-
zação do dólar no periodo,
essa proposta, hoje, poderia
eer feita pouco acima dos
500 milhões de dólares.

Informalmente, a Light
Bempre argumentou que seu
patrimônio liquido contábil

¦ (book value) era de 950 mi-
lhões de dólares. Mas, fe-
chava negócio por 600 ml-
lhões de dólares. "E-, nas
mãos do Governo, com H-
berdade para fixar tarifas

que nós não temos hoje
em quatro anos o Gover-

no obtém o retorno dos 600
milhões de dólares", era a
opinião de um diretor da
empresa, há 5 meses.

Segundo a fórmula anun-
ciada pelo Ministro Ueki
aos diretores da Eletrobrás,
o Governo assumirá todas
as dividas assumidas pela
Light, já que, segundo ex-
pressão usada nessa reu-
nião, trata-se de uma com-
pra "de porteira fechada".

As dividas da Light, hoje,
estão em torno de um bl-
lhão do dólares.

Até agora, o Governo não
decidiu a quem ;i Eletrobrás
repassará a empresa, depois
de comprada. A primeira
dúvida é saber se a Light
será desmembrada (há cer-
ca de 5 anos, foram fundi-
das numa empresa só a
Light dc São Paulo, respon-
sável por dois terços dos
seus negócios, e a do Rio)
ou não. Se for desmembra-
da, supõe-se que a parte
paulista fique com a CESP.
Mas no Rio, imagina-se que
a empresa Cia. Brasileira de
Energia Elétrica (C B E E)
não tenha condições de ab-
sorver as operaçõjs da
Light no Rio. Por isso. a
Light poderia ser repassada
à empresa mais forte, e
Furnas é uma das cogita-
das. Caso a Light continue
formando uma empresa
única, é mais plausível que,
depois de comprada, venha
a ser transformada numa
subsidiária da Eletrobrás,
como a CESP e a CBEE.

Este ano, segundo estima-
tivas de direltor da Light,
ela deverá lucrar aiproxima.
damente 140 milhões de dó-
lares. Mas, todo ano a
Light tem que levantar en-
tre 280 e 300 milhões de dó-
lares no mercado financeiro
internacional — invariavel-
mente com aval do Tesouro
brasileiro — para realizar
seu programa de expansão.

Uma outTa proposta, que
chegou a ser feita oficio-
samente, à Brascan do Ca-
nadá, mas, nunca, à Light
no Brasil, foi a da

C ataguazes—Leopoldina,
que está na Justiça tentan.
do impedir a venda da Mi-
neira de Eletricidade à Ce-
mig, porque também ela,
Cataguazes, é candidata. A
proposta da Cataguazes pa.
ra comprar a Light, em li-
nhas gerais, era de 320 mi-
lhões de dólares (valor à
vista) e pouco mais de 400

milhões de dólares (valor a
iprazo). Bssa proposta po-
rém, jamais chegou a ser
feita oficialmente & Bras-
can, porque os canadenses
exigiram, como condição,
que o Governo brasileiro
desse "sinal verde". E, ape.
«ar de vários oficios envia-
dos ao Presidente Ernesto
Gelsel e ao Ministro 8hlgea-
kl Ueki, o presidente da Ca*
taguazes, Sr Ivan Botelho,
jamais obteve qualquer re«-
posta.

Segundo o Sr Botelho,
sua proposta não Implicaria
nenhum ônus financeiro
para o Tesouro, nem seria
necessário obter, sequer,
aval do Tesouro. Todo o seu
esquema consistia em obter -
flnanclmento de um pool de
bancos estrangeiros lidera-
dos pelo American Express,
dos Estados Unidos, o que,
por sua, vez, também não
implicaria qualquer particl-
pação acionária do Express
na Light, depois que fosse
adquirida pela Cataguazes.

REALMENTE COMPLEXO

Brasília — Depois de re-
petir a frase de que "é um
assunto muito complexo",
referindo-se às negociações
para a compra da Light pe-
lo Governo, o Ministro das
Minas e Energia, Shigeaki
Ueki, pediu ontem para
acrescentar à frase o advér-
bio "realmente", quando o
repórter o lembrou de que
aquilo já fora dito.

O Sr Ueki, que se retirou
de seu gabinete às 20b 20m
— foi, talvez, o Ministro que
mais tarde deixou ontem o
trabalho — pediu que fosse
registrado esse horário para
enfatizar que a s nego-
ciúções com a Light envol-
viam "um assunto realmen-
te muito complexo". O Mi-
nistro nada mais informou
sobre o andamento das ne-
gociações. Pela manhã, o Sr
Ueki reuniu-se durante
duas horas com o consultor
jurídico do Ministério.

São Paulo — Após deter-
minar pelo segundo dia a
suspensão dos negócios com
as ações da Light n o
pregão, o Conselho de' Ad-
ministração da Bolsa de
Valores de São Paulo reite-
rou ontem à empresa um
pedido d e esclarecimento
sobre as noticias da venda
do seu controle acionário
pelo grupo Brascan.

O presidente do Conselho
de Administração da Bolsa
paulista, Manoel O c t a v i o
Pereira Lopes, disse que a
noticia sobre a transferên-
cia de controle de empresas

•com ações na bolsa "pode

implicar em variação das
cotações dos seus títulos no
mercado". Acrescentou que"em função disso é que a
Bolsa, pretendendo que ha-
ja equidade nas transações
aqui realizadas, suspendeu
as negociações de Light na
última sexta-feira".

Segundo o Sr Manoel Pe-
reira Lopes, "a manutenção
da suspensão pode, conse-
quentemente, trazer prejui-
zos aos acionistas minoritá-
rios, que ficam sem a liqui-
dez para os seus investi-
mentos".

"Portanto, cabe à empre-

sa ou àqueles que são parte
da transação, se ela real-
mente está sendo estudada,
um pronto esclarecimento
ao público, com a confir-
mação e informações das
condições ou um desmenti-
do, caso não haja funda-
mento nas noticias veicula-
das pelos jornais."

O presidente da Bolsa de
Valores de São Paulo infor-
rnou ainda que "hoje (on-
tem) reiteramos à empresa,
que ainda não deu qualquer
resposta, um telex que a
Bolsa lhe enviou na sexta-
feira pedindo esclarecimen-
tos sobre a transação".

Volta ao pregão 
depende de SP

O s uperintendente-geral
em exercício da Bolsa do
Rio, Guilherme Furtado, es-
clareceu ontem que cabe à
Bolsa de São Paulo decidir
sobre a volta das ações da
Light ao pregão, já que lá
é o registro-sede da empre-
sa. A Bolsa do Rio apenas
seguirá a decisão a ser
tomada pela Bolsa paulista,
explicou.

A s informações obtidas

são de que a Light ainda
não teria esclarecido o s
detalhes de sua operação de
venda às Bolsas, como foi
solicitado pela Bolsa de São
Paulo, razão pela qual seus
papéis continuam sem
poder ser transacionados.

Fonte da diretoria da
CVM — Comissão de Valo-
res Mobiliários, afirmou que
a decisão da suspensão foi
tomada pelas Bolsas, "e só

a elas cabe julgar quando
devem permitir o retorno
das ações ao pregão". Quin-
ta-feira, último dia em que
foram cotadas, as OP fe-
charam a Cr$0,83 no Rio,
em baixa de 3,84%, e a
Cr$ 0,84 em São Paulo, en-
quanto as ON tinham
também em Cr$0,84 suá
cotação final.

São Paulo — Com um ati-
vo imobilizado 'de Cr$ 37 bi-
lhões 724 milhões 31 mil

729 empregados e perto de
5 milhões de consumidores
(4 milhões 365 mil 470, em
1977), a Light precisaria in-
vestir Cr$ 23 bilhões (a pre-

ço de 1976) num programa
de obras para o qüinqüênio
1977/81 a fim de atender à
demanda de energia elétri-
ca na sua área de con-
cessão.

O ativo imobilizado da
empresa, constante do seu
último balanço anual (15/3/
78) corresponde ao custo
dos bens e instalações em
serviço, deduzida a depre-
ciação, é mais os oustos das
obras em andamento, na
data do balanço, corrigidos,
na forma dá lei, os respecti-
vos valores monetários. Em
31 de dezembro do ano pas-
sado, a empresa registrava
um patrimônio líquido de
Cr$ 22 bilhões 990 milhões,
e, no periodo 1975/77, fez
dtepêwdios de construção da
ordem de Cr$ 8 bilhões 600
milhões.

DIVIDA EXTERNA

Em 197T, os seus investi-
mentos em obras somaram
mais de Cr$ 4 bilhões e a
empresa se viu obrigada a
contrair empréstimos exter-
nos, a maior parte com
aval do Governo brasileiro,
no montante de 308 mi-
lhões de dólares. No seu re-
latório, a diretoria justifica
a captação externa, desta-
cando que essa orientação
foi resultado da redução de
disponibUidades de recursos
internos, "que deveriam ser
proporcionados pela tarifa"
e, ainda, do fato de a com-
panhia não ter acesso às

fontes internas de financia-
mento e aos fundos produ-
zidos pelo imposto único,
empréstimo compulsório e a
quota de reversão, pagas
por seus consumidores.

Esses empréstimos exter-
nos a empresa deverá sal-
dar em prazos que vão de
cinco a 10 anos e compreen-
dem: 150 milhões de dólares
obtifos de um consórcio de
bancos, liderado pelo West-
deutsche Landesbank Giro-
zentrale, com aval do Go-
verno federal, com prazo, de
oito anos; 20 milhões de dó-
lares do Bank of Montreal,
prazo de oito anos; 14 mi-
lhões 510 mil dólares do
Chase Manhattan Bank,
com prazo de oito e 10 me-
ses. Ainda no mesmo exer-
cicio a empresa sacou mais
19 milhões 68 mil dólares
provenientes de linhas de
crédito contratadas ante-
rlormente, com organi-
zações bancárias do Cana-
dá, Estados Unidos., Luxem-
burgo e Suiça.

Também com aval do Go-
verno brasileiro, a Light
realizou duas emissões de
bônus, , resgatávels em 1982:
uma em fevereiro no total
de 100 milhões de marcos
alemães e outra em setem-
bro, de 50 milhões de dóla-
res.

A Light completa em Ju-
lho '?o próximo ano 80 anos
de existência, já que a sua
primeira concessão para
funcionar no país foi dada
através do Decreto federal
3 349, de 17 de julho de 1899.
Na verdade, a empresa sur-
giu em 15 de junho de 1897,
quando a Camara Munici-
pai de São Paulo autorizou,
pela Lei 304, o comendador
Antônio Augusto "'e Souza
e o Capitão Francesco An-
tonio Gualco, da Marinha

italiana, a executarem ser-
viços de viação por eletricl-
dade.

Ambos não conseguiram
recursos suficientes para a
construção da primeira li-
nha de bondes em direção
ao bairro da Penha. O ca-
pi tão Gualco interessou um
grupo de capitalistas cana-
denses, fundando logo a se-
gulr a The São Paulo Rail-
way, Light (e) Power Co.".
Ela foi a primeira empresa
de eletricidade a operar em
São Paulo, construindo uma
usina a vapor de 550 kW
para o funcionamento da
primeira linha de bondes,
ligando o Centro ao bairro
da Barra Funda, e que foi
inaugurada em 7 de maio
de 1900. Durante 47 anos,
a Light explorou os serviços
de bondes, oujas linhas
atingiam a extensão de 300
km, com 587 bondes, quan-
do foi encampada pela.
CMTC (Cia. Municipal de
Transportes Coletivos), em
1947.

Dedicou-se, então, & pro-
dução e distribuição d e
energia elétrica; construin-
do diversas usinas de pe-
queno e médio porte em
São Paulo e Rio de Janeiro.
A primeira delas, a usina
de Parnaiba, no rio Tietê,
com dois geradores de 1 mil
kW cada um, foi inaugura-
da em 1901. Seu empreendi-
mento hidrelétrico mais ími-
portante foi o conjunto ho-
je denominado Henry Bor-
den, com a primeira etapa
construída em 1926, que
tem capacidade atual de
910 mil kW.

Leia editorial
'Negócio Escuro"

14/3/74

Em junho, o homem forte da Brascan foi o anfitrião' de Kissinger no Rio

O homem forte da

venda sempre adiada
"Certa vez, em 1957, numa discussão

sobre política salarial, o Vice-Presidente
João Goulart me fez esta pergunta: "O
senhor sabe quanto tempo a Light vai
durar?" Respondi: "Sei". E ele: "Qual i
o tempo?" Eu disse: "O tempo que V Exa
quiser". Mais tarde, Goulart afirmou a
seus auxiliares que era preciso 

"dar â
Light cinco anos" para que ela comple-
tasse as obras que estavam em meio. Pois
bem: esses cinco anos estão correndo. Co-
meçam todo o dia. Hoje está começando
um periodo de cinco anos. Quando a
Light vai ser erícampada? Em cinco
anos."

Ao fazer esse comentário, em respos-
ta a uma pergunta da revista Exame, em
1973, Antônio Gallotti poderia estar ape-
nas contornando, com sua conhecida ha'
bilidade, um assunto durante anos consU
derado explosivo, no Brasil; mas na ver¦•
dade os fatos viriam demonstrar que cs-
tava fazendo uma previsão, embora apa-
rentemènte involuntária. Menos involun-
tária, talvez, foi uma nova previsão que
fez, agora em l.° de agosto de 1978: "Eu
sempre disse que a Light ia ser comprada
num prazo de cinco anos a contar de ca*
da dia. Hoje, vai ser comprada num pra-
zo de seis meses, que começa a ser conta-
do a cada dia".

Mas Antônio Gallotti já então deve•
ria ter parado de recomeçar a contagem
a cada dia, pois hoje, menos de seis meses
depois, esta praticamente concretizada a
venda da Light, no último grande ato de
uma administração que comanda com
inegável eficiência e irrefreável "tendên-
cia, para querer ver o pormenor", há
mais de 22 anos. Foi em 1956, com efeito,
que ele assumiu a presidência da Light.

Filho de imigrantes italianos que se
instalaram em Santa Catarina antes da
Proclamação da República, Antônio Gál-
lotti, hoje com 70 anos, chegou com 17
ao Rio, para cursar a Faculdade Nacio-
nal de Direito. Formado, entrou para a
Light em 1933, onde ficou simplesmente
como advogado até 1947. Neste ano, Hen-
ry Borden, presidente, no Canadá, da
Brazilian Traction, Light & Power, fu-
tura Brascan Limited, veio ao Brasil para
reavaliar os negócios da companhia. Ha-
via perspectivas de prejuízos, mas ele
acabou convencido a trazer mais dinhei-
ro a fim de construir novas usinas.

O mérito da persuasão coube exata-
mente a Gallotti, um jovem advogado
que não sabia inglês e que teve de usar
um intérprete para apresentar ao presi-
dente da organização — que queria criar
uma holding no Brasil para administrar
as então 18 empresas de serviço público
da Light — o plano da Cobast — Com-
panhia Brasileira Administradora de Tí-
tulos. No ano seguinte, durante as ne-
gociações de um empréstimo de 90 mi-
lhões de dólares do Banco Mundial à
Brazilian Traction — o primeiro emprés-
timo desse banco a uma empresa privada

Borden convocava Gallotti para par-
iicipar dos entendimentos.

"Diga que não vou", respondeu ele
ao presidente da Light no Brasil. E deu o
motivo: "Porque não falo inglês". Em ou-
tro telegrama, Borden retrucava: "Em

Washington todos falam inglês. Não pre-
ciso em Washington de quem fale inglês.
Mande Gallotti urgente". A partir daí foi
uma fulminante escalada nos quadros
hierárquicos da Light: subdiretor do De-
partamento Jurídico em 1949, vice-presi-
dente e consultor-geral em 1951 e presi-
dente em 1956. Paralelamente, à medida
que a empresa ia diversificando seus in-
vestimentos, Antônio Gallotti assumia
funções de comando nas holdings que fo-
ram progressivamente sendo criadas —
OEG — Organização e Empreendimentos
Gerais, TOP — Empresa Técnica de Or-
ganização e Participações S/A e Brasnac

Participações e Investimentos Ltda,
além do Banco Brascan. Em 1974, quan-
do deixou a chefia executiva dessas em-
presas, foi indicado presidente do Conse-
lho de Administração da Brascan Admi-
nistração e Investimentos, conservando-
sé como o homem forte de uma organiza-
ção cujos investimentos no Brasil, no
início do ano, eram estimados em apro-
ximadamente 2 bilhões de dólares.

CTB serviu de ensaio dramático
A venda da Light não será, certamente,

a mais dramática das operações realizadas
por Antonio Gallotti, 70 anos. Em abril de
1962, ele realizou provavelmente a sua obra-
prima-em matéria de negociações envolven.-
do o patrimônio das empresas que comanda-
va, com atributos já hoje lendários.. Numa
conversa no Rio,, há seis meses, ele narrou
como conseguiu transformar a encampação
da Telefônica pelo Governo da Guanabara

"na qual a Light receberia uns 10 tostões"
chefiado por Carlos Lacerda, numa inter-

vençao muito mais recompensadora, do pon-
to-de-visía financeiro, do Governo federal,
chefiado po" João Goulart."Numa sexta-feira à tarde, o Lacerda me
chamou ao Palácio Guanabara para anun-
ciar a desapropriação da Telefônica, na épo-
ca uma empresa do grupo Light, e que servia
ao Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito
Santo. Ele pretendia desapropriar, evidente-
mente, a Telefônica do Rio. Ponderei ao La-

cerda que, dai a dois dias, o Presidente João
Goulart embarcaria para os Estados Unidos.
E lhe perguntei o que os americanos acha-
riam dá desapropriação. Pelo menos, que deis
inimigos políticos, como ele, Lacerda, e Bri-
zolla, que tinham desapropriado a ITT, no Rio
Grande do Sul, agiam do mesmo jeito.

Na frente do Lacerda liguei para o La-
ranjeiras e soube que Goulart tinha ido para
o aeroporto, com destino a Brasília. Avisei ao
Lacerda que ia para o aeroporto. Entrei no
carro e autorizei o motorista a desrespeitar
os sinais.

No aeroporto, Interrompi o Goulart na
pista. Expliquei o caso e Goulart disse ao An-
tonio Balbino, Consultor-Geral da República e
meu calouro na Faculdade de Direito, que es-
tudasse com urgência uma providência do
Governo federal.

Voltei ao Palácio Guanabara, mas o Pa-
lácio estava praticamente vazio.' O Lacerda
já tinha saido. Rafael de Almeida Magalhães

é quem me recebe, para avisar que já tinha
saido o decreto de desapropriação.

Vou para a Light, telefono para o Cana-
dá e digo: "Situação é muito complexa. Vo-
cês não têm outra alternativa, a não ser me
dar carta-branca.

Tomei o avião e fui para Brasília. Naque-
la época não havia jatinho. Liguei para o
Balbino — já era de madrugada. Balbino me
responde: por que você está me ligando a
essa hora? Só posso fazer alguma coisa às 7
horas da manhã.

Às seis horas da manhã, no sábado por-
tanto, liguei para o Amaury Kruel, Chefe da
Casa Militar, e dei a seguinte explicação: a
Telefônica opera no Rio, São Paulo, Minas e
Espírito Santo. Mas, qualquer ligação interes-
tadual ou internacional tem que passar
por uma estação na Rua do Costa, atrás da
Light,- perto da Rua Camerino.

No mesmo sábado, foi assinada a inter-
venção do Governo federal na Light".
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Cemig sofre ação popular por causa da CME
.... ...I..,-.,, An «nntrnln rln unia

Belo Horizonte — Três advogados do
Juiz de Fora entraram ontem, nesta Ca-
pitai, com uma ação popular contra o
presidente e os diretores da Cemig —
Centrais Elétricas de Minas Gerais —
pedindo a anulação de todos os atos pra-
tlcados pela empresa na compra da
CME, por considerá-los "uma violação da
preferência constltuclonalmente garan-
tida à Iniciativa privada".

A ação, assinada pelos advogados Jo-
sé Barbosa de Castro, Renato Barbosa
de Castro e Paulo da Silva Costa, am-
para-se nos Artigos 191 da Constituição
estadual e 170 da Constituição federal,
e foi entregue na 4a. Vara da Fazenda
Pública do Estado. Consideram um des-
propósito que a Cemig, "a companhia
mais endividada do setor, venha com-
prar a preços elevadíssimos as ações ae
outra empresa privada que já tem como
compradora outra exemplar empresa
privada do ramo", no caso a catagua-
zes-Leopoldlna.

Fundamentos
De acordo com a petição inicial, o

propósito de a Cemig adquirir, median-
te oferta pública, mais de 50% das ações
ordinárias da Companhia Mineira de
Eletricidade e também as ações prefe-
rendais (que sequer dão direito a voto),
corresponde "a um autêntico propósito
de esbanjar o dinheiro público, emdetri-
mento do patrimônio da sociedade, da
qual o Estado de Minas Gerais partici-
pa majorltariamente com mais de 70% .

-A compra de mais de 50% de açõe*
ordinárias com direito a voto e a com-
pra da totalidade de preferenciais —
continua a petição -- "só podem ser in-
terpretadas como mais um ágio com m-
nheiro do povo para premiar os aclonls-
tas, livrando-os do rateio. Existe dentro
da oferta pública da Cemig de Cr$ 2,02
por ação — o valor de mercado e de
Cr$ 0,76 — um ágio desnecessário de
Cr$ 1,32 por ação da CME".

Pedindo nulidade das ofertas da Ce-
míg e citando o JORNAL DO BRASIL e
o Estado de S. Paulo, os advogados ba-
seiam-se no Artigo 191 da Consolidação
estadual, que diz "competir as empre-
sas privadas, preferencialmente, com
apoio do Estado, organizarem e explora-
rem as atividades econômicas, cabendo
à iniciativa estatal atuar apenas como
suplementação do poder privado*.

— o mandamento constitucional es-
tadual se afina com o texto do Artigo
170 de nossa Constituição Federal que
criou esse direito de preferência as em-
presas privadas, na organização e ex-
ploração das atividades econômicas —
diz a petição.

E acrescenta: "Está claro, portanto,
aue a Cemig, sociedade de economia mis-
ta que é, só pode ter sido criada pelo
Estado de Minas Gerais para exploração
de atividades econômicas em caráter su-
plementar da iniciativa privada enun-
ca para violar sua preferência. Nao faz
qualquer sentido o comprometimento do
patrimônio público e gasto de dmheiros

públicos na aquisição do controle do uma
empresa particular que há 90 mos_atua
no setor. A Cataguazcs-Uopold na 6 a
maior empresa privada de capital ge-
nuinamente nacional e atende área vi-
zlnha".

Ressalta também, ao considerar no-
vãmente o despropósito de a Cemig ad-
quirlr a CME por preços superiores aos
do mercado, que as ações das "««•«£-
des anônimas serão sempre bens mo-
veis. "A compra de ações para aqulsi-
ção do controle de uma sociedade anô-
nima aberta é, evidentemente, um caso
em que não é cabível concorrência publi-
ca ou administrativa. Baseadanestopwt
celto, é aplicável a Lei 4 717, de 29/-W65*
que regulou o Instituto da ação popular .

A petição dos advogados de Juiz de
Fora cita ainda, além do presidente ,da
Cemig, Sr Francisco Afonso Noronha, e
seus oito diretores, todos os atuatoado-
nlstas da CME e tem valor de Cr200
mil para efeitos fiscais. Historia tam-
bém todos os lances de superposição de
ofertas feitas pelas duas empresas para
aquisição da CME e reforça a desneces-
sária intervenção da empresa estatal,
¦•numa época em que o Governo procura
restringir os orçamentos de suas em-
presas".

Cita ainda que, apesar de todos os
atos anuláveis por lesivos ao patrimô-
nio da Cemig já relacionados na petição,
••os seus administradores, ora co-réus,
em reunião do dia 24 de outubro pas-
sado, aprovaram por unanimidade a
compra do controle da CME. Nesta mes-
ma ata, como se falou, ficaram confes-
sadas as elevadas taxas de juros, cor-
reção monetária e outros acréscimos que
a Cemig paga a seus empréstimos".

Este é o custo escorchante de seu
dinheiro, para essa ilegal competição
com a empresa privada, cuja preferên-
cia é proclamada pela Constituição fe-
deral (Artigo 170) e pela estadual (Ar-
tigo 191).

Os postulantes requerem a citação
dos beneficiários em edital no prazo de
30 dias e, além da citação dos réus, pe-
dem a lntlmaçáo do representante do
ministério público para .acompanhar a
ação solicitando o pagamento à socleda-
de de economia mista das perdas e da-
nos causados pelos responsáveis pela
prática dos atos Impugnados.

Anexos

Como 25 anexos da petição inicial
do Juiz Enéias Guimarães Mendonça,
são relacionados várias matérias publi-
cadas no JORNAL DO BRASIL sobre o
episódio, além de dois editoriais sob os
títulos de "Mal Congênito" de 22 de
novembro, e "Promessa Vazia" de 1' de
dezembro último.

São apresentados também cópias do
estatuto social da Cemig, atas de assem-
bléias-gerais extraordinárias das três
empresas envolvidas e comentários so-
bre o caso divulgado na revista Bolsa
de 11 de dezembro de 1978.

Advogado diz que nota
sobre liminar é irreal

"A CVM não foi feliz cm
sua nota oficial, distribuída
na última sexta-feira; ela
deveria ser mais explicita,
pois os fatos interessam aos
Investidores da Mineira e
ao mercado como um todo.
Seu comunicado nâo corres-
ponde à realidade", afirma-
ram ontem os advogados da
Cataguazes, Srs Silveira Lo-
bo e Hugo Ibeas, sobre a
nota em que a CVM comen-
ta a liminar concedida pelo
Juiz da 6a Vara Federal.

A liminar acolhe o manda-
do de segurança requerido
pela Cataguazes contra a
CVM e suspende as com-
pras das ações da Mineira
por parte da Cemig, sob o
argumento de que o Estado
só deve participar da atlvl-
dade econômica para suple-
mentar a atividade privada,
segundo o Artigo 170 da
Constituição. Segundo os ad-
vogados, a liminar não é
uma medida precária e sua
validade poderá se estender
para após o dia 8 — quando
terminam as férias do Judi-
clário — ao contrário do que
sugere a nota da CVM.

MANUTENÇÃO

Em primeiro lugar, expli-
caram, o Juiz Carlos Augus-
to Thibau Guimarães con-
cedeu a liminar com a cláu-
sula de que ela estaria em
vigor até que o Juiz compe-
tente, por distribuição, des-
pache o processo, "o que f a-
talmente ocorrerá após o
dia 8". Além disso, disseram
que é "praxe forense" um

Juiz manter a decisão do
anterior, quando há substl-
tulções durante o prazo de '
vigência do mandato, 'o

que esperamos que aconte-
ça; a decisão só é alterada
em casos excepcionais".

Como afirmaram, "a limi-
nar não é uma mera provi-
idêncla burocrática, o Juiz
de plantão tem plena com-
petêncla para concedê-la e
o fez depois de um exame
minucioso". A medida foi
solicitada para que a sen-
tença final, que ocorrerá
após o dia 12 (encerramen-
to da oferta pública), não
encontre uma situação de
fato, ou seja, para que os
acionistas da Mineira nao
vendam suas ações à Cemig
e, posteriormente, se a sen-
itençn. for favorável à Cata-
guazes, tenham que obtê-las
novamente.

Os advogados disseram,
ainda, que a nota oficial da
CVM comete outro engano,
afirmando que "a liminar
concedida não altera a si-
tuação das ofertas efetua-
das até a presente data".
Segundo eles, a situação
das duas propostas já é
completamente diferente,
pois o mandado de seguran-
ça coloca sob judice a lega-
lidade da oferta da Cemig,
enquanto a legitimidade da
oferta da Cataguazes não
gerou dúvidas. Desse modo,
enquanto não houver uma
sentença final do Juiz, as
ações da Mineira só po-
derão ser. vendidas para a
Cataguazes.
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CVM vai responder ao
Juiz "o quanto antes"

A resposta da CVM-Cfi-
missão de Valores Mobi-
liários — ao Juiz Carlos Au-
gusto Thibau Guimarães,
da 6? Vara Federal, que
acolheu mandado de segu-
rança impetiado pela Cati-
guazes-Lepoldina contra a
CVM, "será dada o quanto
antes, antes mesmo do dia
8, quando termina o recesso
da Justiça", segundo adian-
tou ontem um diretor da
Comissão. A fonte, entra-
tanto, não quiz revelar
quais os argumentos a se-

rem usados, "pais nada te-
mos ainda de tinido".

Em Belo Horizonte, a As-
sessorla de Imprensa da Ce-
mig-Centrais Elétricas d e
Minas Gerais — informou
ontem que a empresa d*t-
nha 55,57% do contro ie
acionário d a Companhia
Mineira de Eletricidade no
dia 22 passado, quando f>i
suspensa a negociação de
ações desta empresa. Tal vo-
lume era representado peio
depósito de 44 milhões 65
mil 938 ações ordinárias.

SEM DADOS

1
1100 11:30 12.00 12:30 13:00

Fechamento: 4833 Evolução X: + /, 2
Média:4774

Bolsa do Rio
Os números do pregão

Papéis mais negociados i viíl», *»m dinheiro: B. Brasil ON

(34,40%), B. Brasil PP (14,49%), Pe*robrás PP

(16,25%), L. Americanas OP (5,11%), Acesita OP

Í4 280/)
N. quintid-d. d* títulos: B. Brasil ON (35,88%), B. Bra-

i|| PP (15,07%), Petrobrás PP (13,94%), Acesita OP

(7,90%), Petrobrás ON (2,41%).

Papais gov.rr.im.ntii» <Cr$ mil): 88 728 (83,25%)

Papéis privado. (Cr$ mil): 17 852 (16,75%).

IBV: médio 4774 (mai« 0,4%) Final: 4833 (mais 1,2%).

IPBV: 384 (mais 0,3%)

Média SN: ontem: 74 605, anteontem: 74 820. ha uma

«emana. 76.088. há um mês: 81 265. há um ano:

81 999.
Oscilação: Das 26 aç5e» do IBV, 8 subiram, 9 caíram, 5

ficaram estáveis e 1 não foi negociada (Fertisul PP).

ficaram estáveis e uma não fqi negociada (Fertisul

PP).
Maiores .lias: Acesita OP (6,41%), B. Brasil ON (3,55%),

Mannesmann OP (2,27%), B. Brasil PP (1,83), Do-

cas OP (1,32%).
Maiores baixas: Nova América OP (4,31%), L. Americanas

OP (3,19%), Samitri OP (2,86%), Vale PP (1,96%),

W. Maríins OP (1,52%).

Volume negociado

A vista
A termo
Total
Mais baixo do ano (2/1)

Quantidad.
45 169 953

25 746 000
70 915 953
24 044 694

Mais alto do ano (28/6) 107 689 128

Cr$
68 771 042,85
37 809 630,00

106 580 672,85
43 540 801,41

310 714 740,37

• A Construtora Lindon-
borg venceu uma con-
corrência Internacional e
vai construir um hotel de
20 andares e 288 aparta-
mentos, da rede HUton, cm
Abldjan, Capital da Costa
do Marfim. O valor total do
contrato chega a 20 milhões
de dólares (Cr$ 400 ml-
lhões) e propiciará 6 ml-
lhões 500 mil dólares de dl-
visas oo paLs, referente ao
lucro e exportação de equi-
pamentos e materiais de
acabamento.

Segundo Adolpho Llnden-
berg, 'presidente da empre-
sa, a obra será Iniciada em
janeiro e estará concluída
dois anos depois. O fato de
ter ganho a concorrência
foi para ele "uma verdadel-
ra proeza", já que outros
concorretnes, "como a Co-
réia e Filipinas, por exem-
pio, quase sempre estão em
posição mais vantajosa per
contarem com mão-de-obra
de custo mais baixo".
• Este ano, a estimativa
de arrecadação do mercado
segurador brasileiro é de
Cr$ 38,5 bilhões c, depen-
dendo do índice de inflação
qu-> for apurado, o cresci-
mento sobre 77 será da or-
dem de 9 a 10%. Para o
próximo ano as previsões
são de que as arrecadações
•somem Cr? 53 bilhões, tm
¦detalhe que chamou a
atenção dos empresários: o
fato de que não houve, pra-
ticamente, reclamações na
única modalidade de seguro
en. que se registravam quei-
xas: o obrigatório de danos
pessoais de acidentes de
transito.
a O presidente da
Arecip— Associação Regio-
nal das Entidades de Crédl-
to Imobiliário e Poupa.iça,
Wellman Queiroz, e Sérgio
Dourado e Conde Caldas, da
Ademi, .reuniram-se ontem
com o prefeito Marcos Ta-
moio para combinar sua
participação no seminário
sobre desenvolvimento ur-
bano do Grande Rio que vai
se realizar na PUC entre 8
e 12 de janeiro.
• Em agosto do próximo
ano — pela primeira vez no
Brasil — os administrado-
res de imóveis de todo o
país vão fazer seu 1? Cou-
gresso Nacional. Segundo a
atual administração da
Abadi, que desenvolveu os
enten dimentos iniciados
ainda na gestão do ex-presi-
dente Geraldo Ciribelli, a
reunião será no Hotel Gló-
ria, em outubro.

******

Semana inicia com bons resultados
São Paulo — O mercado pau-

lista de títulos acusou bons resul-
tados no pregão de ontem. O in-
dice subiu 1,2% e o volume, Cr$
101 milhões, íoi superior em 11,9 A

ao registrado no dia anterior. Du-
ratex OP liderou a lista das mais
negociadas, com Cr$ 14,2 milhões,
seguida por Petrobrás PP, com
Cr$ 11,3 milhões.

Cotações da Bolsa do Rio

Cotações da Bolsa de São Paulo

Título

30 Industriais
20 Transportes
15 Serviços Públicos
65 Ações

CM CRUZEIROS V.r. l.crat. Quant.

Titulo, Abtrt. F.ch. Méd. mid. .m71

int. Jan-100
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Acísita op
Aços Vill. op
Aços Villares pn
Aces Villares pp
Alpargatas op
Alpargatas pn
Alpargatas pp
Amazônia on
And. Clayton op
Aparecida op
Aparecido pp A
Arno pp
Artex PP
Alma pp
Auxiliar SP on
Auxiliar SP
Bandeiranles on
Banespa on
Banespa pp
Banespa pp
Belgo Mineira op
Belgo Mineira op
Bic. Monark op
Bor lem pp
Brad. Invest on -.
Brad. Invest pn
Bradesco on
Bradesco pn
Brahma op
Brahma pp
Brasi"
Brasil PP
Brasímet op
Brsmotor op
Cacique op
Cacique pp
Caf. Brasilia pp
Casa Anglo op
Casa Anglo pp
Casa J. Silva pp
CESP pp
CESP PP
Cica pp
Cim.. Caue pp
Cim. Itaú pp
Cobrasma pp
Com. e Ind. SP pn
Cônsul op
Cônsul pp
Copas pp
Cremer pp
Diâmetro Emp,
Diâmetro Emp.
Docas Santos
Duratex op
Duratex pp
Ecel pp
Econômico pn
Elekeiroz PP
Elekeiroz pp
Eietrobrás pp A
Eietrobrás PP 8
Eluma op
Eluma PP
Engesa on
Engesa op
Ericsson op
Eternit op
Eternit pp A
Eucaiex op
FNV pp A
Fer. Lam. Brás.
Fer. lam. Brás.
Fin. Bradesco on
Fin. Bradesco pn
Ford Brasil op
Ford Brasil pp
Francês Brás. on
Fund. Tupy pp
Goyana pp A
Heleno Fons. op
Heleno Fons.
Hércules pp
Hercules pp
IAP op .
Ibesa op
lb;sa pp B
Iguaçu Café pp A
Ind. Villares op
Ind Villares pp
Itaubanco on
Itaubanco pn

índice sobe 7 pontos
na Bolsa de N. Iorque

Nova Iorque - O índice Industrial Dow
jones aumentou sete pontos ontem na Bolsa
de Valores de Nova Iorque, num mercado de
atividade moderada, onde 21 milhões 500
milhões de ações íoram negociadas. Os acio-
nistas continuaram operando sob o efeito
produzido pela noticia de que o custo de vida
aumentou apenas 0,5% no mês de novembro.

Ista notícia neutralizou o impacto ne-
gativo produzido pela generalização da alta
da taxa de juros bancários P^iada (pn-
me rate) que passou de 11,50% para 11,75%,
áproximando-se do nível recorde alcançado
durante a recessão de 1974/75.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Caf*/ em Nova Iorque
Março

Cents por Libra
I
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Os preços do café subiram mais de dois centa-
vos em sessão tranqüila, devido à ausência de
muitos corretores e ao feriado no mercado de
Londres, com uma atividade basicamente local

Nova lorqu» - Foi a seguinte a média Dow J

Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

Abert.

811,50
209,63
98,27

274,51

Max. Min.

819,13 804,6á
212,21 208,07
98,92 97,67
277,16 272,37

ones na

Fech.

211,19 Chicago e Novs Iorque - Cotações
98,31 fuiuras nas Bolfas de mercadorias de

275,91 Chicago e Nova Iorque, ontem:

Mercado externo

Més Dia anterior

Foram os seguintes os preços finais na Bolsa de
de Noova Iorque, ontem em dloares:

Airco Inc
Alcan Alum
Allied Chem
Allis Chalmers
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Tel 8. Tel
Amf Inc
Anaconda
Asa reo
Atl Richifiedd
Avco Corp

Bendix Corp
Ben Cp
Bethlehem Sleel
Boeing
Boise Cascade
Bord Warner
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp
Campbell Soup
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chase Manhat Bk
Chessie Systemm
Chrysler Corp
Citicorp
Coca Cola
Colgate Palm
Columbia Piet
Comm Satellite
Cons Edison
Continental Oil
Control Data
Corning Glass
Cpc Intil
Crown Zellerbach

Valores
Mês

Eastem Air
El Passo Compsnyn
Easmark
Exxon

31 1/2
34 3/8
29 5/8
29 1/2
48 1/2
14
25 1/4
60 7/8
16 1/8
19 1/4
14
57 5/8
24 1/4

36 1/4
23 1/8
20
74 3/4
26 1/2
29

1/8
12 3/4
76
20 5/8
58 7/8
51 3/8
40 3/8
29 1/2
28

5/8
24
44 1/4
II 1/8
22 3/4
39 5/8
23 3/8
28 3/8
35 7/8
54 7/8
49 1/2
30 5/8

26
39 1/4

128 1/4

9
15 5/8
24 1/8
49 1/»

29 7/8
12 1/4
41 3/4

81
48 1/8
32 3/8
55 3/8
28 3/8
25
38 7/8
17
16 3/8
26 3/8

1 /¦>
24 3/4

Gulf & Western
IBM
Int Harvester
Int Paper
Inr Tel & Tel
Johnson & Johnson
Kaiser Alumin
Kennecott Cop

Liggett & Myer»
Litton Indust
Lockheed Airc
LTV Corp
Manafact Hanover
AAcDonell Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nal Distilliers
NCR Corp
N L Indust
Northeast Airlines
Occidental Pet
Olin Corp
Owens Illinois

Pacific Gas & El
Pan Am World Air
Pepsico Inc
Pfizer Inc
Phillip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter & Gamble

RCA
Reynolds Ind
Reynolds Met
Rockweel Intl

Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
Std Oil Calif
Std Oil Indiana
Stown
Studew

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twent Cent Fox

Uniroyal
United Biands
US Industries
US Steel

West Union Corp
I Weslh Elcct
| Woolworth

14
309
35 7/8
36 3/4
27
76 3/4
24 3/8
20 3/8

Fechamento Dia
Anterior

FARELO DE SOJA (Chicago)
dólares por tonelada

AÇÚCAR (NI)
cents. por libra (454 grs.)

21 Janeiro
29 Março
20 1/2 Maio

Julho
33 3/8 Setembro
47 3/8 Oulubro
69 1/8 Janeiro
69 1/2 Março
48

N? 11

785
837
853
878
902
912
955
981

janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro

190,00
189,20
188,10
188,70
188,70
187,00

192,40
192,10
191,70
191,30
191,50
190,00

791
837
855
r.78
903
913
955
981

MILHO (Chicago)
cents por bushel (25,46 kg)

24 7/8
18 7/8
62 3/4
20 1/4
22 1/8
17
19 7/8
17 7/8

11 1/4
1/8

25 1/2
25 1/2
72 3/8
31 1/2
53 1/4
89

27 1/8
57 1/2
33 1/2
35

40 3/8
14 1/4
20 3/8
33
13 3/4
93 1/8
45 1/4
47 5/8

ALCODAO (NI)
cents. por libra (454 grs.)

Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Março

231
240
245
249
253
261

231
239
245
248
253
261

Março
Maio
Julho
Outubro
Dezembro
Março
Maio

66,79
68,80
70,25
66,14
64,25
65,60
66,35

67,49
69,57
70,85
66,37
64,70
65,60
66,35

ÓLEO DE SOJA (Chicago)
cents por libra (454 grs)

CACAU (NI)
cents. por libra (454 grs.)

Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro
Outubro

25,10 25.1025'15 S7,25.°5 íl','5
25,00 25,10
24,90 25,00
24,20 24,20
23,80 23,83

Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

169,40
170,25
170,85
170,45
169,00

168,40
169,10
169,95
169,70
168,15

SOJA (Chicago)
cents por bushel (27,22 kg)

CAFI (NI)
cents. por libra (454 grs.)

Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro
Novembro

683
698
706
710
704
631
666

693
707
71-6
710
713
688
673

57 7/8
43
10 1/4

101
30 7/8
24 1/2
83 1/2
25 5/8
19
31 S/8

Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro
Março
Maio

134,00
130,00
129,25
128,80
126,00
124,50
125,00

131,64
127,86
127,73
127,43
126,20
122,75
122,00

TRIGO (Chicago)
cents por bushel (27,22 kg)

COBRE (NI)
cents. por libra (454 grs.)

Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

338
330
320
324
336

340
331
320
325
338

3/8
1/8 Dezembro

Janeiro
Fevereiro
Março
Ma o
Julho
Setcnibro

69,05
60,00
69,75
70,65
72,10
73,40
74,50

68,65
68,60
69,35
70,25
71.70
72,9'
73,*^

Os mercados financeiro e de m«t>
cadorias de Londres estiveram f«-
chados ontem, devido às comemo-
rações do Dia de Natal.15 1/2

17
19 5 8
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SERVIÇO FINANCEIRO

"Prime rale" nos EUA
se consolida em 11,75%

Juiz manda penhomr
receita da Bolsa
para pagar a Cadiva

Nova Iorque — Vários
grandes bancos nortc-iune-
rlcanos, entre os qua.s o
Chase Manhattan e o Mor-
gan Guaranty Trust, res-
pectlvamentc. terceiro c
qulntt. do pais, seçalram
ontem a lecisno do Cneml-
cal Bank, sexto dos EUA.
que havia elevado semana
passada sua prime rate (ta-
xa de juros aos clientes pre-
ferenciais) dc 11,50% para
11,75%.

Com a posição assumida
na última sexta-feira pelo
Citibank, segundo banco
norte-americano, de manter
em 10,50% sua prime rate,
os analistas esperavam que
a tendência altlsta anuncia-
da pelo Chemical Bank não
fosse seguida pelos demal3
bancos do pais, o que se re-
flotlu favoravelmente e m
Wall Street, cujas cotações
tiveram alta significativa.

O patamar de 11,75%, que
também ainda não foi se-
guido pelo Bank of Ameri-
cs, o maior banco norte-a-
mericano, está apenas 0,23
pontos percentuais do nivel
recorde de 12% alcançado
pela prime durante a re-
cessão de 74/75. A conflr-
mação do nível da prime
rale deve influenciar hoje
nas taxas do eurodólar e
ter efeitos negativos sobre-
a divida externa brasileira,
com o encareclmento do seu
serviço, no tocante à toei-
dência de juros sobre o
principal, em impacto
maior do que o do aumento
do petróleo.

Desde o final do ano pas-
sado, a prime rate aumen-
tou 4.25 pontos percentuais,
refletindo o aumento da in-
fiação nos Estados Unidos
e os esforços da Jumta de
Reserva Federal em restrin-
gir a oferta do crédito e
meios de pagamento n o

'Pr/meraW^os EUA

i. ¦ s
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pais para tentar reverter as
pressões lnflacionárlas e
sustentar as cotações do dó-
lar. Acredita a Reserva Fe-
deral que o crédito mais ca-
ro leva os norte-americanos
a gastar menos, o que aju-
da no combate à inflação.

.No Rio, o grande acúmulo
de compromissos da rede
bancária — recolhimentos
de impo tos federais pelo
grupo 1, 2 e 3, em cerca
de Cr$ 11 bilhões 500 ml-
lhões — além da comipen-
sação dos saques efetuados
durante o prolongado final
de semana pressionaram
sensivelmente os negócios
do mercado monetário.

Assim, os negócios com
cheques do Banco do Brasil,
procurados durante todo o
periodo, oscilaram entre
3,50% e 7,00% ao mês, le-
vando muitos bancos a re-
correrem ao redesconto ido
BC. Os financiamentos over
night giraram entre 6,80%
e 5,70%, também oom forte
procura. O volume de nego-
cios com BB somou Cr$ 2
bilhões 129 milhões, segun-
do a ANDIMA.

A Bolsa do Rio foi Intima-
da ontem pelo Juiz da 13a.
Vara Civel, Semy Glanz, á
penhora dc sua receita em
até Cr$ 17 milhões, para in-
lícnizar a extinta Corretora
Codiva, que a acusou de ln-
tervenção Ilegal em 72. De
acordo com o despacho, as
corretoras-membros da Boi-
sa devem fazer seus paga-
mentos não à Bolsa, mas
em conta especial de depó-
sito judicial aberta em no-
me de Eduard» Henrique
Bastos, um dos sócios da
Codiva.

O as*sessor jurídico da
Bolsa do Rio, André Luiz
Dumortout, adiantou ontem
que a entidade oferecerá
aquela importância em
O R T N' s (Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacio-
nal) para a penhora, já que
a Codiva recusou os imóveis
que foram oferecidos. Ele
revelou que a indenização
real é de Cr$ 1,8 milhão,
pois a correção monetária
não foi dada nem na sen-
tença nem no acórdão e que
o Juiz "modificou a coisa
julgada", o que viola o Artl-
go 618 do Código de Proces-
so Civil.

SENTENÇA ALTERADA

Acentuando que "a coisa
julgada está sendo ferida",
o advogado da Bolsa expli-
oou q.ue a indenização de
Cr$ 1,8 milhão foi aumenta,
da para Cr$ 17 milhões por-
que a ela foi acrescida
correção monetária, além
do fato da proporção das
cotas da sociedade ter sido

alterada: "No próprio pro-
cesso, os sócios da Codiva
dizem que venderam 75%
das suas cotas, mas agora
querem indenização não so-
bre os 257» que possuíam,
mas sobre a totalidade".

Esclareceu que é Inédito
o fato de uma sentença ser
alterada, como fez o Juiz
da 13a. Vara Cível, pois a
correção não tinha sido es-
tabelecida nem na "senten-
ça inicial nem no acórdão".
O valor global, que "não é
liquido nem certo, viola o
Artigo 618" afirmou.

Para André Luiz Dumor-
tout, "a Bolsa não se lniti-
mlda e tem patrimônio su-
flciente para cobrir a pe-
nhora, mas está sendo vio-
lentada". Informou que "só
em ORTN's temos mais de
Cr$ 18 milhões", c disse es-
tranhar que os bens imó-
veis fossem recusados, "por
incrível que possa parecer",
e que o Juiz "não mandou
ouvir a outra parte" (no ca-
so, a Bolsa), na decisão to-
mada ontem.

O assessor jurídico acredi-
ta que os sócios da Codiva
tom querido tumultuar o
p r ocesso, inclusive distri.
buindo matérias para os
jornais e "requerendo até
edital dessas noticias", o
que não seria normal mas
"uma forma de coação". O
edital publicado hoje intl-
ma as corretoras cariocas
a fazerem seus depósitos no
Banerj, em conta judicial,
e não diretamente à Bolsa.

CVM sugere norma para
operações financiadas

Cheque BB
l%aoano-os últimos

seis dias)so-

60- È\

20—

rj-T—iii |' |
23 2a 4a 5a 6a ontem

Overnight
(taxas anuais emLTNos

últimos seis dias)
80-

60-

40--

20.

1
u i l I III

2a 3a 4a 5a ea ontem

Mercatlo de LTN

Os financiamentos para
compra de ações pelas
corretoras aos clientes e os
empréstimos de ações por
corretoras para vemSa pelos
investidores, deverão ter
uma garantia em ações, de,
no mínimo, 200% do valor
do financiamento ou do em-
préstimo. A sugestão consta
de estudo elaborado pela
CVM — Comissão de Va-
lores Mobiliários sobre com-
pra e venda em margem,
que hoje entrará em au-
diência pública para ser
submetido a sugestões.

A regulamentação vem
sendo aguardada com an-
siedade pelo mercado, que
desde o Congresso Nacional
das Bolsas, há um ano, piei
teia regras estabelecidas
para as operações mais co-
nheeidas como Seu Sete e
venda a descoberto. A CVM,
em estudo de 13 páginas, co-
meça a fixar as regras do

jogo, sugerindo que essas
operações constem em ru-
brica separada dos balance-
tes mensais das corretoras
e que os volumes de compra
ou venda financiadas sejam
publicados diariamente pe-
las Bolsas, especificando-se
quais as ações envolvidas,
quantidades e numero de
negócios.

No que toca especifica-
mente a o financiamento
para compra de ações dado
por uma corretora a um
cliente, para compra á vis-
ta, tanto o empréstimo
quanto a aquisição deverão
ser feitos pela mesma cor-
refora. O financiado devera
caucionar a ela as ações
compradas, um valor de no
mínimo 200% do valor ao
iinanciamento, podendo ser
acrescentados titulos de ren-
da fixa. Todos ficarão sm
custaria até a liquidação da
operação.

O aumento nas laxas dos financia-
mentos de posição a curtíssimo prazo
gerou um volume mais reduzido de
negócios efetivos de compra e venda
com Letras do Tesouro Nacional, on-
le.n no mercado aberto, além de pro-
vocar maior tendência^ vendedora em
diversos tipos de papéis. Os financia-
mentos de posição por um dia estive-
ram pressionados durante todt o pe*
ríodo, com suas taxas iniciando em
4,80% bo mês. No decorrer do pe-
ríodo, as tax-as subiram para 6,80%
ao mês, declinando para 5,70% no
fechamento, com a média dos nego-
cios a 6,25% ao mês. O volume de
negócios com LTNs somou CrS 71 bi-
lhões 608 milhões, segundo a ANDIMA.
A seguir, as taxas médias anuais de
desconto de todos os vencimentos:

Vencimento Compra

03/01
10/01
17/01
19/01
24/01
31/01
07/02

45,62
45,35
44,90
44,50
44,00
43,60
42,65

Vend*

44,50
44,50
44,00
43,70
43,25
42,90
42,40

14/02
21/02
23/02
28/02
07/03
14/03
16/03
21/03
28/03
04/04
11/04
18/04
20/04
25/04
02/05
09/05
16/05
18/05
23/05
30/05
06/06
13/06
20/06
22/06
20/07
27/08
21/09
19/10
16/11
14/12

42,30
41,95
41,80
38,75
40,65
40,25
39,95
39,65
39,25
38,95
38,75
38,55
38,47
38,25
57,97
37,80
37,62
37,50
37,30
37,07
36,80
36,55
36,28
36,05
35,45
34,90
34,35
33,80
33,00
32,50

42,05
41,70
41,55
38,50
40,40
40,00
39,70
39,40
39,00
38,75
38,50
38,30
38,22
38,00
37,72
37,55
36,37
36,25
36,05
35,62
36,85
36,30
36,02
35,75
35,00
34,45
33,90
.33,35
32,55
32.0S

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos e

privados de renda fixa manteve-se completamen-
te parado ontem para operações efetivas de com-
pra e venda de títulos concentrando seus negócios
apenas nos financiamentos de posição a curtíssimo
prazo. Sendo assim, as Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional, cujo valor nominal está fixado
em Cr$ 318,44, não tiveram suas cotações fixa-
das pelas instituições financeiras. Os financiamen-
tos de posição por um dia pressionados durante
todo o periodo iniciaram-se em 5,10% ao mês, che-
gando a atingir 6;00% ao mês no fechamento, com
a média das operações, a 6,40% ao' mês. O volume
de negócios com ORTNs somou Cr$ 5 bilhões 123
milhões, segundo a ANDIMA.

Herdeiro de baneo mineiro
acusa União de leviandade
na indenização a franceses

Belo Horizonte — O advogado Willer de Maga-
lhães Pinto, um dos herdeiros brasileiros do antigo
Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, afir-
mou ontem que não pode imaginar que a União
"fosse indenizar levianamente os acionistas majori-
tários franceses além do valor justo por motivos
ocultos e não condizentes com a moral".

Ele entende que os acionistas brasileiros que
não concordaram com o preço de Cr$ 1,37 por ação,
fixados pelo Governo de Minas ao desapropriar o
Hipotecário em 1944, "obterão uma vitória fácil na
Justiça — onde a causa até hoje se arrasta — sim-
plesmente porque os franceses já receberam 312 dó-
lares e 50 centavos por ação e todos são iguais pe-
rante a lei, segundo a nossa Constituição"
INVENTARIANTE

IBM não faz
associação
para médios

A IBM do brasil difícil-
mente poderá assoclar-sc a
uma empresa do capital to-
cal para produzir computa"-
dores dc médio porte no
Brasil. A Informação foi da-
da ontem por uma alta fon-
te da empresa, ao comentir
um dos Itens da resolução
da Comissão de Coorde-
nação dos Atividades dc
Processamento Eletrônico
(Capre), que estabeleceu os
critérios para os médios, na
última sexta-feira.

Segundo esta fonte, "é
impraticável esta asso-
clação, que Iria contra a3
diretrizes da matriz. Entre-
tanto, no geral, a resoluçào
foi boa, e agora já temos
alguma coisa deflnila, so-
bre a qual poderemos discu-
Ur e negociar", explicou,
acrescentando que quanto a
não interferência na faixa
dos minis e micros e ao
crescente indice de nacio-
nallzação — itens eliminató-
rios — a IBM está tranqui-
ia-

O técnico da IBM mos-
trou-se ligeiramente otlmis-
ta quanto à aprovação dos
dois projetos que a empre-H
enviou ao conselho plenário
da Capre (o Ipanema e o
Leblon-1), já que no que
diz respeito aos citados doU
itens eliminatórios ela con-
seguirá provar sua habili-
tação. "O nosso projeto Ipa-
nema, que poderia ser que?-
tionaido devido a sua proxi-
mldade dos mlnlcomputa-
dores, n&o interferirá nesta
faixa de máquinas de me-
nor porte, e isto Pr°vare-
mos tranquilamante à ca-
pre," afirmou.

já o critério de indice
crescente de nacionaliza-
cão a IBM é da opinião
de que ainda falta uma me-
lhor definição por parte da
Capre, para ver como este
indice será definido e con-
tabllizado. Mesmo assim, o
técnico ouvido considerou
que desde já a empresa
poderá atendê-lo sem maio-
res dificuldades, sendo
pouco provável que o pro-
jeto pare em função deste
critério.

Outro critério que poderia
representar o veto aos dois
projetos da IBM — venda
de patentes — foi encarado
pela multinacional tranqui-
lamente, já que é bem usual
a empresa vender em ou-
tros países patentes a em-
presas que também estejam
vendendo a suas. Para
exemplificar que a empresa,
não cria obstáculos à venda
de patentes, o técnico lem-
brou que a Edisa — uma
das cinco empresas nacio-
nais autorizadas em 1977 a
fabricar minicomputador no
Brasil — terá que usar
patente da IBM para fa-
bricar o seu equipamento,
de tecnologia da empresa
japonesa Fugitsu.

Quanto ao critério que
trata do índice de expor-
tação e balança de paga-
mento favorável, o técnico
explicou que, apesar de ele
não estar ainda muito bem
definido, deverá ser exigido
o sistema 3 por 1, ou seja,
para cada máquina pro-
duzida para o mercado in-
terno três serão fabricadas
com vistas à exportação.
Inclusive, este sistema já
foi adotado no caso do pro-
jeto Leblon-2, aprovado re-
centémente pela Capre.

No caso do projeto Ipane-
ma — que está gerando
mais polêmica, a IBM pro-
duziria 560 unidades des-
tlnadas ao mercado interno,
e exportaria 1718, o que da-
rià uma receita de 66 md-
lhões de dólares no período
1980-83.

Rio perde USS 200 milhões
com a desistência da Esso

A Iretama — subsidiária
da Esso — desistiu do proje-
to de construção dc uma fá-
brica do borracha butillea

l matéria-prima para a pro-
dução de câmara de ar) no
Rio de Janeiro, que previa
investimentos fixos da or-
dem de 200 milhões dc dóla-
res, aos custos aluais,

O projeto havia sido
aprovado pelo Conselho de
Desenvolvimento Industrial
há 14 meses e, no momento,
estava sendo negociado o
termo de responsabilidade
da empresa com a Beflex,
visando compromissos d e
exportação. Este, aliás teria
sido o maior problema, pois
a empresa teria que expor-
tar mais que 2/3 da sua
produção e, ao comunicar
ao CDI sua desistência, as-
slnalou que "o mercado
mundia) está multo ruim".

A demanda brasileira de

borracha butillea atinge a
15 mil t/ano (cerca de 15
milhões de dólares aos pre-
ços vigentes no mercado
mundial) c o projeto da
Iretama era de 50 mil t/
ano. Assim, a empresa teria
que exportar nada menos
que 35 mil t/ano.

O Conselho de Desenvol-
vimento Industrial buscou
negociar a redução da plan-

¦ ta Industrial, mas a Ire-
tama informou que o mini-
mo para que uma fábrica
desse tipo de borracha, seja
economicamente viável é de
50 mil t/ano. A Iretama in-
formou ainda aos técnicos
do CDI que saia decisão foi
tomada após realizar um
amplo estudo do mercado
mundial, tendo constatado
que seu crescimento é de
apenas 3% ao ano, o que in-
viabiliza qualquer nova
planta industrial. Segundo

Sudene quer solução para
pedido da Phillips Nordeste
para ampliar sua fábrica

Recife — A Sudene está enviando carta ao Mi-
nistério do Interior pedindo que resolva o caso da
Phillips Nordeste, que solicitou à autarquia, a apro-
vação de um projeto de ampliação de sua fábrica
com capacidade para produzir mais 5 milhões de cir-
cuitos lineares integrados e colocá-los no mercado
interno.

A Phillips do Nordeste fabrica atualmente 5 mi-
lhões de circuitos lineares integrados por ano e ex-
porta toda a sua produção para a Holanda, que de-
pois são importados por uma subsidiária da Phil-
lips. Segundo fontes da Sudene, a decisão de obrigar
a Phillips a colocar no mercado interno a sua pro-
dução foi tomada pelo Conselho Deliberativo do ór-
gão sob pressões ministeriais.
CONDIÇÃO

Em 1976, quando o proje-
to da Phillips foi apreciado
pelo Conselho Deliberativo
da Sudene, os Ministérios
do Interior, das Comuni-
cações, da Indústria e do
Comércio, o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econô-
mico e o Conselho de De-
s e n v olvimento Industrial
condicionaram a sua apro-
vação ao envio de toda a
produção para o exterior.

Segundo fontes da Sude-
ne, os Ministérios, o BNDE
e o CDI estavam na verda-

de interessados em proteger
o mercado para a Transit,
na época ainda um projeto
que fabricaria também cir-
cuitos lineares integrados.

Localizada em Minas Ge-
rais, a Transit, foi financia-
da pelo BNDE, o órgão que
se apôs mais acirradamente
à aprovação do projeto da
Phillips. No entanto, este
projeto da Transit não deu
muito certo, e, de acordü
com informações da Sudé-
ne, ainda não produziu até
agora nenhum circuito inte-
grado.

Dedini assume fábrica
de colheitadeira Toft

a Iretama, as fábricas Já
Instaladas no mundo estão
pagas e farão pequenas ex-
pansões ao longo do tempo,
o que determina a falta de
competitividade para qual-
quer nova instalação, nos
próximos 10 anos.

A decisão da Iretama re-
presenta manter o Brasil
como total dependente de
importações d e borracha
butillea, além de represen-
tar menos um projeto para
o Estado do Rio de Janeiro,
pois a fábrica seria instala-
da nas proximidades da Re-
finaria da Petrobrás, em
Duque de Caxias.

Na ocasião em que a Ire-
tama teve seu projeto apro-
vado pfclo CDI, havia um
outro cm estudos. Era o da
Polysar (Canadá) que pre-
via associação com a Petro-
quisa.

Rodoviário
eleva frete
21,3% em 79

Os fretes de carga rodo-
viária terão um aumento de
21,3% a partir de l9 de ja-
neiro de 1979, segundo de-
cisão tomada na última se-
mana durante reunião do
Conselho Nacional de Estu-
dos de Tarifas. O estudo
não levou em conta possi-
veis implicações de ordem
especifica de cada região ou
especialização de transpor-
te, o que pode alterar a
tarifa.

Na reunião, a que compa-
receram 25 entidades de
classe, foi examinado o pe-
riodo entre 31 de março e
30 de setembro deste ano,
•além de resíduos acumula-
dos em períodos anteriores,
da ordem de 10,01%. Hoje,
os transportadores reú-
nem-se na Associação das
Empresas d e Transporte
Rodoviário de Carga (NTC),
para examinar que posição
tomar em relação à mudan-
ça do sistema de cobrança
do Seguro Obrigatório da
Carga.

Sâo Paulo — AM. Dedini
Participações, holding d o
grupo Dedini, assumiu »
controle da Toft Máquinas
e Equipamentos Agrícolas,
com capital de CrS 51 mi-
lhões, contra os CrS 49 mi-
lhões da Toft Bros, da Aus-
trálla, que se obriga j,
transferir tecnologia para
equipamentos agricolas. A
informação foi dada pelo
vice-presidente da Dedini,
Sr Valdir Gianetti.

A Toft tem seu parque to-
dustrial Instalado em Cam-

pinas, e, segundo o Sr Gia-
netti, além de produzir co-
lheitadeiras, deverá fabri-
car máquinas para o plan-
tio e transporte de cam-
de-açúcar, "devendo vol-
tar-se também para o mer-
cado exportador, principa»-
mente para os países aos
quais já exportamos". A De-
dini já produzia colheita-
deiras, mas em pequena es-
cala; agora, com a asso-
ciação com a Toft, o setor
será ampliado, além de dis-
por de tecnologia moderna
e eficiente-

NÃO MUDAR

Alguns transportadores
defendem a idéia de as em-
presas manterem o sistema
antigo de avaliação do se-
guro, apesar de o Governo
ter determinado uma nova
prática de cobrança. O se-
guro era cobrado sobre o
valor da mercadoria, pas-
sando agora a incidir em
3% sobre o valor do frete.
Os transportadores afir-
mam que o movo sistema
implicará aumento de custo.

In ventariante e testa-
menteiro do espólio de Es-
tevão Pinto, presidente do
Hipotecário de 1918 a 1944,
o advogado não se mostra
preocupado com a apelação
do Estado que não se sen-
tiu obrigado a indenizar os
brasileiros nas mesmas ba-
ses em que foram extraju-
dicialmente os franceses.

"Acredito nisso, porque o
Governo mineiro ao concor-
dar com a desistência da
ação no Supremo, proposta
pelos franceses depois de o
acordo de 1976 entre os Go-
vemos do Brasil e da Pran-
ça, concordou automática-
mente com o preço arbitra.
do pelo Governo brasileiro",
concluiu.

INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

A Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
recebeu ontem, o(s) demonstrativo(s)
linancciro(s) da(s) empresa(s) abaijo
relacionada(s).

Os interessados devem procurar i
Div. Com. Social, Praça XV, 20 • 1? • Rio.
RJ -CEP 20.010. /•

Empresas Hor. Recebimento

BANCO AGRÍCOLA DE Ml-
NAS GERAIS S/A (BaUncete
me-nsal cm 30.11.78) .... lliM hs.
BANCO BRADESCO DE IN-
VESTIMENTO S/A (Balance-
le em 30.11.78)  14:41 hs.

IP
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Dólar
Londres — O dólar norte-americano

voltou a registrar queda ontem nos
principais mercados. Em Tóquio a moe*
da foi cotada a 195,25 ienes, apre*
sentando declínio de 0,10 ienes sobre
a última sexta-feira e em Paris ne*
gociado a 4,2500 francos, frente a
4,26125 em relação à última sexta-
feira.

Interbancário

O mercado interbancário de cambio
para contratos orontos apresentou-se
equilibrado durante todo o período,
registrando um bom volume de neqó*
cios. As taxas para telegramas e che-
ques situaram-se entre CrS 20,816 e
CrS 20,820. O bancário futuro esteve
procurado, com volumo regular de
negócios, realizados a CrS 20,470
mais 2,70% ale 3,15% ao mês para
contratos com prazos de 30 até 180
dias, respectivamente. '

Taxas de câmbio

O dólar foi negociado ontem a CrS
20,370 para compra e Cr$ 20,470 para
venda. Nas operações com bancos sua
cotação foi de Cr$ 20,395 para repôs-
se e Cri 20,455 para cobertura. As
taxas médias que se seguem tomam
por base as cotações de fechamento
no mercado de Nova Iorque.

?III
Argentina
Austrália
Áustria
Alemanha
Bélgica
Bolívia
Canadá
Chile
Colômbia
Equador
Espanha
França
Holanda
Itália
Inglaterra
Japão
México
Peru
Portugal
Suíça
Uruguai
Venezuela

Ocd.

0,0010
1,1480
0,0735
0,5408
0,0342
0,0495
0,8474
0,0296
0,0245
0,0374
0,0141
0,2353
0,4995
0,001199
2,0060
0,005159
0,0441
0,0051
0,0219
0,6097
0,1149
0,2329

0,0205
23,4996

1,5045
11,0702

0,7001
1,0133

17,3463
0,6059
0,5015
0,7656
0,2886
4,8166

10,2248
0,0245

41.06Í3
0,1056
0,9027
0,1041
0/.483

12,4806
2,3520
4,7645

;:._:

Companhia
Vale do Rio Doce

C.G.C. N.° 33.592.510/0001-54 GEMEC RCA 200 - 76/218

REBRITAGEM DE GRANULADOS
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO

1. A COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. através'da COMISSÃO SETORIAL DE LICI-
TAÇÕES DE MINAS GERAIS, fará realizar uma Licitação Ampla objetivando a con-
trataçâo de serviços de construção é montagem dos'prédios e equipamentos compo-
nentes do sistema de rebrltagem de granulados das Minas de Conceição.

2. O capital mínimo integralizado exigido das empresas interessadas, .será de Cr$ . . .
30.000.000,00 (trinta milhões de cruzeiros).

3. Os serviços e obras serão executados no Municipio de Itabira, Minas Gerais.

4. Serão exigidos equipamentos de construção e montagem, experiência e corpo técnico
compatíveis com os serviços e obras a executar.

5. As empresas Interessadas em participar da referida licitação, deverão procurar junto á
Comissão Setorial de Licitações de Minas Gerais, a relação de documentos para tins
de pré-qualificação, à rua Sào Paulo. 351 - 9^ andar. Belo Horizonte. Minas Gerais, a

partir desta publicação, até o dia 10/01/79.

ü

si11

©
TIBRÁS - TITÂNIO DO BRASIL S.A.

Sociedade Aberta
CGC/MF n9 15.115.504/0001-24

RESGATE DE AÇÕES PREFERENCIAIS
NOMINATIVAS CLASSE "C

1. Conforme deliberação da AGE de 30.11.78, estarão resgatadas em 01.01.79 as ações

preferenciais nominativas de Classe "C", numeradas de 1 até 111.721.679.

2 O valor nominal dessas ações, para fins de resgate, conforme aprovou a AGE de

15 12 78 seré de CrS 1 33. A importância relativa a esse resgate e os correspondentes recibos

estarão à disposição dos'acionistas, de 2 a 30 de janeiro de 1979. na sede da Empresa à rua dos

Algibebes, 6 - salas 501/503, em Salvador, ou no Escritório Central, à Rua Melvm Jones, 35 -

189 andar, no Rio de Janeiro.

3. Para o processamento do pagamento serão necifiériii a entrega das cautelas e a apre-

sentação dos seguinte» documentos:

Pessoas Jurídicas
~ 

Se Diretor de Sociedade Anônima ou sócio de Sociedade Limitada, prova de represen-

tação legal (Estatutos, Ata, Contrato).

Procuradores
CGC do acionista. „¦»•„,

Instrumento de mandato, com firma reconhecida, mencionando os podarei específicos

para receber o cheque relativo ao montante do resgate.
No caso de instrumento particular, anexar prova de representação legal de quem o

assinou.
Carteira de Identidade.

4. O acionista que não puder comparecer pessoalmente poderá outorgar procuração pró-

pria, cujo modelo estará à sua disposição nos escritórios da TIBRAS.

5. Os cheques de pagamento, cruzados, serão emitidos em nome dos acionistas que esti-

verem registrados nos Livros de Registro de Ações em 31.12.78.

No dia 31 01 79 inclusive, os escritórios da TIBRAS não mais pagarão o valor do res-

oate aqui mencionado. Daquele dia em diante, as importâncias relativas aos acionistas que nao

as tenham recebido no prazo acima indicado serão depositadas em conta especial no Banco do

Estado do Rio de Janeiro - BANERJ, na Avenida Nilo Peçanha. 175 - Rio de Janeiro, e ali fi-

carão à sua disposição, conforme prevêem os Estatutos Sociais da TIBRAS. Neste caso. para o

recebimento do valor do resgate, o titular poderá se dirigir a qualquer agencia do BANEKJ. em

qualquer local do Pais.

Para fin» de recebimento das importâncias relativas ao resgate, os acionistas poderão

procurar a tesouraria da TIBRAS. tanto em Salvador quanto no Rio de Janeiro, de «eflunda a

sexta-feira, de 08.30hs às 11.00 horas e de 13.30hs às 16.00 horas.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 1978

Cleveland de A Botelho
Presidente em Exercício izm
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Falecimentos

Sereia Mendonça de
Oliveira, 67, Industrial,
na residência em Coipn-
cabana. Carioca, casado
com Paula Macedo de
Oliveira, tlinha dois fl-
lhos: Luiz Augusto e
Luiz José, além de netos.
Enfarte do mlocárdlo.

Danilo Pereira de Sou-
ca Filho, 34, comerclárlo,
no Prontocor. Nascido
no Rio de Janeiro, mo-
rava em Ipanema. Era
a o 11 elro. Insuficiência
cardiaca.

Valdomiro Cardoso de
Castro, 56, comerciante,
no Hospital do Carmo.
Natural de Minas Ce-
rals, morava em Botafo-
go. Casado com Olinda
Mattos de Castro, tinha
dois filhos (Beatriz,
Carlos) e uma neta.
Câncer.

Carmem da Costa
Corrêa, 91, professora,
na residência em Bota-
fogo. Nascida .10 Rio de
Janeiro, solteira, tiriha
sobrinhos. Parada car-
diaca.

Helena Santos da Cos-
ta, 76, na residência em
Olaria. Carioca, viúva de

Rio d* Janeiro
Manoel Costa Júnior, ti-
nha seis flilhos: Adilson,
Aldlr, Adelino, Adlno,
Adólla e Ademir, além
de neíos. Arterloscle-
lose- „,. ,

Vicente Martins Rlbel-
ro, 45, contador, no Hos-
pitai de Bonsucesso. Na-
!ttiral do Rio de Janeiro,
morava em Hlglenópolls.
Tinha uma filha: Maria
de Fátima. Enfarte do
mlocárdlo.

Mônica Rodrigues da
Silveira, 88, na resldên-
cia em Vila Isabel. Ca-
rloca, era casada com
Antônio Ferreira de SM.
velra. Efisema pulmo-
nar.

Sophia Magalhães dos
Santos, 59, na residência
no Maracanã. Natural
do Pará, era viúva de
Eduardo Alves dos San-
tos. Cardiopatla.

Tania Fernandes de
Vasconcellos, 78, no Hos-
pitai Evangélico. Naitu.
ral de São Paulo, mora-
va em Laranjeiras. Era
solteira e tinha três fi-
lhos: Carlos, Conceição
e Kátia. Tinha também
netos. Acidente vascular
cerebral.

Estados
Alexandrina Fernan-

des Passoaldo, 65, n o
Hospital Nossa Senhora
da Conceição. Argenti-
na, viúva de Policarpo
Passoaldo, tinha quatro
filhos: Luis Carlos, Lau-
•rindo Alberto, Libero
Arlindo e Leonel Santia-
go. Câncer.

Duilio Antônio Laiten-
berg, 72, comerciante, no
Hospital do Pronto So-
corro. Nascido em Ja-
guari, era casado com
Fernanda Ode te Laiten-
berg. Tinha dois filhos:
Carlos Alberto e Luis

Fernando. Enfarte tí o
miocárdio.

Fernando Valença, 19,
estudante, no Hospital
Geral de Garanhuns, no
agreste de Pernambuco,
onde nasceu. Pertencia
â família de prestigio
político e econômico na
região. Baleado por um
criminoso que fugia.

Cícero Ferreira do
Nascimento, 42, mecani-
co, no bairro de Águas
Compridas em Olinda.
Pernambucano, casado,
tinha dois filhos. Suicí-
dio.

Genaro Magsaysay, 54,
ex-Senador das Fiiipi-
nas, em Manilla. Eleito
três vezes para o cargo
de Senador, era irmão
de Ramon Magsaysay,
Presidente das Filipinas
morto num desastre de
aviação, em 1957. Consi-
derado um dos políticos

Exterior
mais populares do seu
país, deveria dispuitar o
cargo de Presidente se
não fosse a Lei Marcial
decretada pelo Presiden-
te Ferdinand Marcos,
que fechou o Congresso
e assumiu plenos pode-
res em 1972. Pneumonia.

AVISOS RELIGIOSOS

ANNA DO AMARAL BASTOS

- NANY -

(FALECIMENTO)

+ 

Filhos, genro, noras e netos, comuni-
cam o seu falecimento e convidam

para o seu sepultamento hoje, dia 27,
às 11 horas, saindo o féretro da Capela Real
Grandeza n.° 5 para o Cemitério São João
Batista. (P

ANNA DO AMARAL BASTOS

- NANY -

(FALECIMENTO)

¦ Seus irmãos, cunhados e sobrinhos,
¦fll comunicam o seu falecimento e con-

I vidam para o sepultamento hoje, dia
27, às 11 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza n.® 5 para o Cemitério São
João Batista. (P

ALEXIS ARAB

h A Sociedade Ortodoxa São Nicolau convida
J| seus associados, parentes e amigos de

ALEXIS ARAB para assistir a missa de
™ 30.® dia que manda celebrar em intenção

de sua alma no dia 28 (quinta-feira) às 11 horas na
Igreja Ortodoxa São Nicolau à Av. Gomes Freire 569.

ALEXIS ARAB

(MISSA DE 30.° DIA)

_ O Conselho Deliberativo e a Diretoria da
Sociedade Auxiliadora Antiochiense do Rio
de Janeiro, convidam seus associados, pa-
rentes e amigos de ALEXIS ARAB, Presiden-

te do Conselho, para assistirem a missa de 30.° dia
que mandam celebrar em intenção de sua alma no
dia 28 (quinta-feira) às 11 horas na Igreja Ortodoxa
São Nicolau à Av. Gomes Freire 569.

CARMEN DA COSTA CORRÊA
(FALECIMENTO)

h Sua Família cumpre o doloroso dever de
comunicar o falecimento de sua querida
Tia CARMEN e convida os demais parentes
e amigos para o sepultamento a ser rea-

lizado hoje, dia 27, às 10 horas, saindo o féretro da
Capela "F" do Cemitério São Francisco Xavier (Caju),
para a mesma necrópole. (P

DR. EDUARDO DUARTE

DE SOUSA AGUIAR

(FALECIMENTO)

+ 

A família comunica seu falecimento,
e que o enterro sairá da Capela Real
Grandeza n.° 1 do Cemitério São João

Batista, às 9 horas do dia 27. (P

FELICE BARTOLOCCI PORTUGAL

(7.° DIA)

? 

Lúcia Portugal Borges de Castilho e família
convidam para a missa a ser celebrada em
intenção de sua mãe, sogra e avó FELICE,
6a. feira, dia 29 às 19,00 hs. na Capela do

Colégio Notre Dame, à Rua Barão da Torre — Ipa-
nema.

Eloah Carvalho de Villas Boas

(7.° DIA)

+ 

Sua família convida demais parentes
e amigos para a missa que será ceie-
brada em sufrágio de sua alma na

4a.-feira, dia 27, às 18.30 hs., na Igreja do
Cristo Redentor à Rua das Laranjeiras, 519. (P

O calor de ontem derrubou muita gente, até mesmo,
no Parque do Flamengo, onde a maxima ficou só
em 30 graus centígrados. Pará se ter uma idéia, o
normal em dezembro é 27.8 graus, mas em Jacarepa-
guá e Realengo subiu até 38.4 graus; Santa Teresa e
Alto da Boa Vista ficaram abaixo dos 37 graus. Para
hoje a previsão é de um dia mais ameno: tempera-
tura estável no inicio do período e tempo bom du-
rante o dia (o que garante a praia), só que haver a
instabilidade, com possíveis pancadas de chuva, tro-
voadas esparsas e ocasionais rajadas para Sudoeste

Comida de um restaurante

italiano em Curitiba causa

intoxicação em 200 pessoas
Curitiba — Cerca de 200 pessoas foram medi-

cadas às pressas, após comerem no Restaurante Cas-
catinha, em Santa Felicidade — tradicional bairro
de italianos em Curitiba — muito conhecido por
seus pratos típicos. Mais de 100 foram internadas
em vários hospitais da cidade e_até os garçons fo-
ram vítimas da mesma intoxicação.

Inicialmente, pensou-se que a causa da intoxi-
cação fosse a maionese servida no jantar de sábado
e no almoço de domingo. Entretanto, a pedido do
gerente do restaurante, Renato Trevisani, amostras
de todos os pratos estão sendo analisadas pela Se-
cretaria de Saúde, que interditou o restaurante até
sexta-feira.

MARIA DA CONCEIÇÃO FREITAS

DE OLIVEIRA BARROSO
(NEZINHA)

(MISSA DE 7.® DIA)

? 

Ronaldo de Oliveira Barroso, Suely Bandeira • Luiz
Porto Barroso, sensibilizados, agradecem as manifesta-
ções de pesar e carinho recebidos por ocasião do
falecimento de sua querida mãe, irmã e esposa, e
convidam os parentes • amigos para a missa d» 7.°

dia que mandam celebrar em intenção de tua boníssima alma, às
11 horas da próxima quinta-feira, dia 28 do corrente na Igreja
de N. S. do Carmo A Rua Primeiro de Março. (P

"TROTE"
"Nós temos uma tradição

de 25 anos e, a princípio,
pensamos que as noticias
sobre a intoxicação fosse
apenas uma trote. Depois,
constatamos que alguns dos
nossos garçons estavam
passando mal" — reconhe-
ceu, ontem, o Sr Renato
Trevisani.

Para ele, a causa da in-
toxicação não pode ter si-
do a maionese, "preparada
com todo o cuidado", por-
que as pessoas que come-
ram apenas bife com toma-
tes também tiveram de ser
medicadas. O restaurante
serve uma média de 800 re-

feições por dia e, no último
fim de semana, além dos
seus clientes habituais,
atendeu os participantes de
uma reunião de lojistas e os
convidados de quatro casa-
mentos.

Muitas pessoas, inclusi-
ve noivos, tiveram de ser
atendidos com rapidez pe-
los médicos do Hospital
Evangélico, Pronto Socor-
ro do Cajuru, Hospital São
Lucas e Hospital Nossa Se-
nhora do Pilar. Somente
hoje, com a divulgação do
laudo do Laboratório Bro-
matológico do Estado serão
conhecidas as causas da
intoxicação.

NAGIB NASRA

j Sua família agradece as manifestações
ifll de pesar recebidas por ocasião de seu

falecimento e convidam parentes e

amigos para a missa de 7.® dia, que mandam

celebrar no dia 28, quinta-feira às 10 horas na

Igreja Santa Mônica. Leblon.

DR. LUIZ AUTUORI

(ADVOGADO)
¦ Sua família, angustiada, comunica seu fale-

¦Mh cimento ocorrido dia 24 p.p. e agradece,
sensibilizada, todo o conforto recebido na
ocasião inclusive à equipe de emergência

é do O.T.I. do Hospital de Ipanema. Por motivo de
convicções religiosas, não haverá missas.

NAZILA PIRES DE CASTRO NOGUEIRA

¦j A Família agradece as manifestações de
pesar e convidam parentes e amigos para
a missa que manda celebrar em sufrágio
de sua alma na Igreja de Santa Mônica

(Leblon) dia 29 de dezembro, às 10:00 horas.

MAPA DO TEMPO

| 
FIENTE IMOlU 

J
ANMISI SIN6TICA DO MAPA DO INSTITUTO NA-
CIONAl DE MITIOROIOOIA INTERPRETADA MIO J» -
Frant# fria localizada ao Sul d» São Paulo, ondulando sobre
o continente e atingindo o Centro«Oeste do Parana. Antlci»
clone polar com centro de 1015 millbares, subdividido em
duat célula», a primeira, localizada a 26? Sul e 62? Oeste,
a segunda, localizada a 37? Sul e 38? Oeste.

NO RIO O SOL

Tempo nublado, instabili-
zando*se no periodo, com Nascer 5n08m
possfveis pancadas, trovoadas 0c#so 18h40mesparsai, periodos de memo-ria durante o dia. Temperatu- ¦ra: estivel, no infcio. Max.:36.4 (Realengo e Jacarepagui). » ¦ ma
Mfn.: 22.6 (S. Teresa e Eng. A LUM
de Dentro).

OS VENTOS MINC.

MOROESTI

# 
*

De 22 a 28 de dezembro

De Noroeste a Oeste, fracos Q MADa moderados, rondando para w ,fl"
Sudoeste com rajadas oca- —-
sionais. MARIS

A CHUVA Rio-Niterol - Preamar:** lh25m/l,2m e 13H25m/1,1m.
Baixa-mar: 8h28m/0,3m e 20h26m/0,lm. Cabo Frio - Prea-

Chuve (em mm) recolhida mar: 0h48m/l,2m e 12h46m/
no posto do Aterro do Fla- 1,2m. Baixa-mar: 6h48m/0,4m
mengo do Deparlamento Na- e 19hl4m/0,2m. Angra dot
cional de Meteorologia, Cida- Reis — Preamar: 1h07m/l,6m
de do Rio de Janeiro. e 13h10m/l,5m. Baixa-mar: 7h

31 m/0,6m e 19h44m/0,4m.
Nas ultimas 24 horas 0.0
Acumulada no mes 69.3 TEMPERATURAS
Normal mensal 126.9 ,
Acumulada este ano 755.0 Dentro da baia 23.
Normal anual 1 075.8 Fora da barra 24?

TEMPERATURA E O TEMPO
NOS ESTADOS

Amazonas — Tempo nublado com pancadas esparsas, me-
lhoria ao Norte. Temp.: estável. Máx.: 30.8. Min.: 25.0.

Pjrí — Tempo nublado, sujeito a instabilidade ocasional,
bom com nebulosidade ocasional, ocasionalmente nublado no
litoral Norte. Temp.: estável. Máx.: 32.2. Min.: 22.0.

Maranhão — Tempo bom com nebulosidade, a ocasionai-
mente nublado, possível instabilidade no litoral. Temp.: es-
,^Ve'piauí — Tempo bom com nebulosidade variável, ocasio-
nalmente nublado no Centro. Temp.j estável. , . ,C#ari _ Tempo bom com nebulosidade variavel. lemp..
estável. Máx.: 30.0. Min.: 22.4. ,t _ .

Rio Grand* do Norle, Amap», Paraíba • Ptrnimbuco -
Tempo bom com nebulosidade variavel. Temp.: estável. Max.:
30'°'AÍagoa52- Tempo bom com nebulosidade a ocasional-
mente nublado. Temp.: estável. Máx.: 28.2. Mtn.:

Sergipe - Tempo bom com nebulosidade, ocasionalmen e
nublado com possivei instabilidade pela madrugada no li-
toral. Temp.: estável. Máx.: 28.2. Min.: 22.3. #

Bahia - Tempo bom com nebulosidade variavcL-a oca-
sionalmente nublado, possível instabilidade pela madrugada no
litoral. Máx.: 28.6. Min.: 21.5. _ ,

Goiás - Tempo nublado com pancadas esparsas no Sul
e Centro. Nas demais regiões bom com nebulosidaide, oca-
sionalmente nublado sujeito a instabilidade a tarde. Temp..
estável. Máx.: 29.8. Min.: 26.0.

Brasília — Tempo nublado com f pancadas esparsas, pe-
ríodos de melhoria. Temp.: em declínio. ^

São Paulo — Tempo instável com chuvas esparsas. Temp..
estável, declinando após. Máx.: 23.0. Min.: I9-8- , :|:jafi-Paraná - Tempo nublado, ainda suieito a instabilidade,
com pancadas esparsas, principalmente no _ centro e litoral
do Estado, melhorando no decorrer do período. Temp.. em
ligeiro declínio. Max.: 19.2. Min.: 15.5.

Santa Catarina - Tempo bom com nebulosidade, a oca-
sionalmente nublado no Oeste e Centro do Estado, c» ^síveis pancadas, principalmente a tarde. Temp.. em ligeiro
declínio. Máx.: 24.0. Min.: 19.0. i«e;,JarU *Rio Grande do Sul - Tempo bom com nebulosidade, «
ocasionalmente nublado no Oeste,. Centro e Norte do Es-
tado, com possíveis pancadas, principalmente a tarde. temp..
em declínio. Máx.: 25.3. Min.: 17.0.

TEMPO NO MUNDO

Temperaturas máximas de ontem e previsão do tempo
para hoje, nas cidades seguintes:

Amsterdã, 7, nublado - Atenas, 17, chuvoso - Berlim,
4, chuvoso - Bogotá, 20, nublado - Buenos Aires,, 26,, bom
- Caracas, 27, bom - Genebra, 8,_ nublado - Heis nqui, w
abaixo de zero, nublado - Jerusalem, 14, bom - Lima,
bom - Londres, 11, bom - Madri, 8, chuvoso -
21, chuvoso - Moscou, 10 abaixo de zero, bom - Nova
Déli, 23, bom - Nova Iorque, 6, nublado - Oslo, 9 abaixo
de zero, neve — Paris, 11, bom — Roma, 13, c^oso
Seul, 3, nublado - Estocolmo, 4 abaixo de zero, nublado -
Tel Aviv, 18, chuvoso - Tóquio, 11, nublado - Viena, u,
nublado.

NELSON DIMAS DE OLIVEIRA

(3.° ANIVERSÁRIO)

A A família de NELSON DIAAAS DE OLIVEIRA convida

para missa de seu 3.° aniversário de falecimento que

realizar-se-á às 9:30 hs do dia 28 do corrente na. Igreja Santa

Cruz dos Militares, à Rua 1.° de Março.
RBP N.o 00500

MARIA AMEUA ORTIGÁO DE

MELLO SABUGOSA

(FALECIMENTO)

g Vasco Ortigão de Mello, Alice e família; Jorge de Mello

Sabugosa, Lia e família; José de Mello Sabugosa, Maria

Thereza e família; Jaime de Castro Barbosa, Blu e famí-

lia; Antonio José Ferrer, Maria Thereza e família; Viúva Izabel

de Mello Machado da Silva e família; cumprem o dever de co-

municar o falecimento de sua querida mãe, sogra, avó e bisavó

e convidam para o seu sepultamento hoje, às 11 horas, saindo

da Capela Real Grandeza n.° "3" 
para o Cemitério de São João

Batista.

RENÉ PINHEIRO DE MELLO

(MISSA DE 7.° DIA)

¦ Lourdes Archer de Mello, Dulce de Mello Debenedito,

¦I Vera de Mello Cordeiro, Lúcia de Mello Vilela, Finita AAu-
® ricy Mello, Raymundo Archer, Gertrude Archer de Britto

Manso, Rosy Archer, José Maria e Almir Archer, sensibilizados

agradecem as manifestações de pesar recebidas P°r °ca®,a° do

falecimento de seu querido esposo, irmão e cunhado RENE e

convidam os parentes e amigos para assistirem a missa que man-

dam celebrar hoje, quarta-feira, dia 27, às 17 horas, na Capela

Sacre Couer de Marie na Rua Toneleiros n.° 56.
ip

RISOLETA GAMA DE FARIA CASTRO

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Seu desolado esposo Luiz de Faria Castro, agradece as manifestações
de pesar e carinho recebidas e convida parentes e amigos para a missa
de 7.° dia a ser celebrada no dia 28 de Dezembro, as 10 horas (Quinta-
feira), na Igreja de N. S. da Glória, Largo do Machado, em sufrágio d»

sua boníssima alma.

<

m
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[Mariel se oferece a Juiz para
[apontar presos que vão morrer

Horta dis quem matou Fernando uC.O."

Foto d* Ronaldo Tlnoluldo

•*Flz minhas Investi-
1 nações; devo minha vida a
; Fcrnndo C. O. quando evi-
; tou que Lúcio Flávio me
! matasse. Por isso invest;-

fíiiei o crime e tenho os cul-
I pados: são cinco internos.
¦. Poderei, também, fornecer,
| na primeira oportunidade,
•j os nomes dos que prova-velmente serão assassina-

dos nos próximos dias.
Atenciosamente, Madei Ma-

riscott de Matos".
J A carta enviada ao Juiz
] da Vara de Execuções Cri-
1 minais Sr. Francisco Horta,

pelo ex-Homem de Ouro da
; policia — em papel timbra-

>do de boa qualidade e data-
; *da do dia 23 — foi que le-

vou o Juiz Francisco Horta
aos Institutos Penais Lemos
Brito e Milton Dias Mo-
reira, onde conversou du-
rante 13 horas com 500 in-

ternos c 40 lideres dos pre-
sidiários, entre os dias 24

c 25. Na carta, Mariel tam-
i bém se colocou "à disposição
; para os esclarecimentos que

se façam necessários".

1 CULPADO

. O ex-policial revelou, ain-
, da, saber que Fernando Go-
) mes de Carvalho, o Fernan-
. do C. O., seria assassinado
., e se considerou culpado por
- não ter podido evitar sua

morte. Acusou também o
assassinado e "outro, que

solicitou sigilo sobre o ca- •
'¦ so", pela morte. Ele escre-
' veu: "Culpado foi o próprio

C. O. Por isso, não enviei' a carta explicativa solicita-da 
por Exa para apres-

. sar a solução. Contatei-me
com Fernando Gomes de
Carvalho e, pelo mesmo, fui'comunicado de que não fi-'zesse 

a carta e que aguar-
: dasse a audiência normal-

mente. Nessa oportunidade,
V Exa não poderia saber
o real motivo de minha au-
diência, pois solicitei-a para

a autorização do batismo de
uma criança e para assunto !

; particular".
A carta de Mariel Maris-

cott de Matos foi entregue
ao Juiz Francisco Horta pe-

i los advogados Nicolino La-
grutta e Newton Skinner,

: que, ontem, estiveram em
seu gabinete, para ratificar

| a autenticidade da mesma
; ao ser entregue à imprensa.

Quando afirmou que se
. sentia culpado pela morte
; daquele á quem devia a vi-
. da, o ex-policial acentuou
. que não deveria ter dado
. ouvidos às solicitações de
. Fernando C.O., "e do outro",
. pois dessa forma teria cer-
. teza de "ciue V Exa teria
. evitado. Mas, por nossa
. omissão, somos os únicos
, culpados".

Mariel disse ainda, sobre
i a ida do Juiz Francisco

Horta, no dia 20, ao Institu-
to Penal Lemos Brito, quan-

; do "o próprio Fernando C.' O. poderia falar-lhe, mas
'não o fez, solicitando que

eu o fizesse. Como vê, o sub-' mundo prisional tem a s
1 suas regras, tem os seus se-

gredos e, finalmente, o" derramamento de sangue,'* como foi o de Femr.r.do".
Comunicou, também, ter', estado com o diretor e o

7 vice-diretor do Desipe, Srs' 
Francisco Massa Filho e
Navega, "dias atrás e não

s pude falar-lhes. O sistema
.' também não sabia. Como,
1 então, combater um mal
•; que não se conhece?"

São quatro os assassinos de Fernan-
do C. 0., dois dos quais integrantes da
quadrilha de cinco elementos que assas-
slnaram, no dia 21, o ex-sargento Do-
mlngos Franklin. Sete prisioneiros lá fo-
ram transferidos para outros estabeleci-
mentos penais para acabar com a crise.
O problema está superado. Os 185 de-
tentos que passaram o Natal com as fa-
milias podem voltar hoje, às 8h, sem
qualquer temor", segundo disse, ontem, o
Juiz da Vara de Execuções Criminais,
Francisco Horta.

A essa conclusão ele chegou após as
entrevistas com os 40 lideres de pres -
diários dos Institutos Penais Lemos Bri-
to e Milton Dias Moreira. Garantiu que
o carpinteiro Miguel Alvarez Quevedo, de
G3 anos, se apresentou como culpado mas
é co-participante. Foi ele quem bateu na

porta da cela e Fernando, como confia-
va nele, a abriu.

O crime

Imediatamente, dois detentos entra-
ram e mataram a estocadas Fernando
C. O. Outros dois ficaram como vigias, do
lado de lora.

"Quevedo foi ameaçado de morte e o
mandaram se apresentar como culpado,
mas nem o diretor da Lemos Brito acre-
ditou em sua culpa". O Juiz Francisco
Horta não quis revelar o nome dos sete
presidiários transferidos, dizendo apenas
terem sido eles retirados por medida de
segurança.

O Juiz da Vara de Execuções Criml-
nais garantiu não ter sido Mariel Maris-
cott de Matos quem lhe apontou os as-
sassinos de Fernando C. O. e considera
necessário "que todos saibam disso", para
que o ex-policial não sofra represálias:

"Aliás, ele está muito bem guardado
por mim, e garanto que não será morto.
E* meu dever de juiz e de cidadão" —

acentuou.
Embora não tenha citado os nomes

dos presidiários transferidos da Lemos
Brito o Juiz Francisco Horta confirmou
estarem entre os sete os internos Apoli-
nário de Sousa, o Nanai e Júlio César

I Ache (incursos na Lei de Segurança Na-
cional) e Edson de Almeida, o Nenem
Ruço (preso comum). Negou, porem, a
participação de Cláudio Alves da Silva o
Cláudio PM, ex-soldado da Policia Mili-
tar e um dos autores da chacina do Peg-
Pag, em 1965, na Gávea.

Para o Juiz Francisco Horta, Fer-
nando Gomes de Carvalho foi assassina-
do pelos quatro presidiários por proble-
mas de dinheiro:

¦•Ele fazia empréstimo a Juros de 20%
por semana e ainda exigia penhor. Além
disso, havia uma disputa de lideranças e
ciúmes porque Fernando C. O. tinha
privilégios dentro da prisão. Ele criou
anlmosldades", disse o Juiz da Vara de
Execuções Criminais, que considerou a
morte "Inevitável".

Os sete presidiários transferidos pa-
ra outros estabelecimentos penais serão
ouvidos no inquérito policial da 8a. DP,
para apurar as duas mortes: de Fernan-
do e a do ex-sargento. Quevedo foi
transferido para Niterói. _

Afirmou o Juiz da Vara de Execuções
Criminais que "o problema da prisãoé
basicamente a prisão. Ela é cruel. Não
foi feita para gente e, por isso, nela se
cria a violência. Temos de acabar com
as prisões e encontrar outras soluções,
como a necessidade de se colocar em
prática a Lei n<? 6 416, de 24 de maio de
1977, que considero das mais bem-feitas,
pois criou a prisão-albergue, dá contor-
nos à prisão domiciliar e estabeleceu a
prescrição da reincidência, porque a
reincidência especifica não caracteriza a
pcriculosldade".

Difamação
t

O Juiz Francisco Horta, ainda vai
decidir se entra ou não com uma ação
penal, por difamação, contra a mulher
de Fernando C. O.,' Sra Kátia Lúcia Lírio
de Carvalho, por tê-lo responsabilizado
pelo assassinio de seu marido.

"Ainda estou pensando, pois, nessas
ocasiões, um Juiz precisa agir com a ca-
beca fria e levar em consideração ser ela
uma mulher angustiada, que perdeu dois
irmãos e o pai de seus filhos. Ela esta
tumultuada" — disse ele.

Lembrou, ainda, que jamais pode ser
responsabilizado, porque Fernando res-
pondia a 1 processos e, por isso, estava
vinculado a mais 10 juizes. E desabafou:

¦¦Estou exaurido desta família. Muito
ajudei a todos .Se ela realmente soubes-
se que o marido ia ser assassinado, me
esperaria para pedir por sua vida. Mas
todos sabem que ela veio ao meu gabi-
nete para solicitar autorização a fim de

que Fernando estudasse Direito".

W_______WwmK"" '** \jt ' tfsfÇivS^tí¦jyÜt^L'. JJ" *V*11S

Desipe desconhecia as ameaças

JULGAMENTO

No dia 31 de janeiro, no
3.° Tribunal do Júri, será
julgado novamente o ex-po-
licial Mariel Mariscott de
Matos, acusado de assassi-
nar o ladrão de automóveis
Nelson Mena Soares, em
agosto de 1971. Uma das
'testemunhas de defesa não
estará presente: Fernando
C. O. assassinado na prisão,
na sexta-feira passada.

; Segundo o advogado de
| Mariel, Sr Jair Leite Pe-
i reira, Fernando havia dito

a seu cliente, em setembro
j deste ario, os nomes dos
; verdadeiros assassinos d o
; também ladrão de automó-

veis Oldair de Andrade Li-
; ma, o Jonas: Lúcio Flávio
j e Armandinho, na denúncia
i contra Mariel. O Promotor
} João Marcelo afirma qué o

assassino de Jonas foi o
| mesmo que matou Nelson.
j Mariel cumpre pena de 19

anos de prisão pela morte
de Jonas.

Ò advogado disse estar""certo 
de que é total a segu-

rança de Mariel na Unidade
de Prisão Especial da Peni-
tenciária Milton Dias Mo-
reira, onde ele se encontra
somente em contato com

outros ex-policiais e advoga-
dos que também cumprem
pena. Ele acredita ainda,
que o ex-policial, "se conti-
nuar com bom comporta-
mento, sairá da prisão den-
tro de três anos". Mariel
responde, ainda, pola morte
dos marginais Carlos Alber-
to dos Santos e Josias Viei-
ra Tavares, o Maranhão.

"O Desipe não tinha conhecimento
de qualquer ameaça a Fernando C. O.
ou a qualquer outro interno" — afirmou
seu diretor, Sr Francisco Massa Filho,
que pergunta onde vai colocar os 10 mil
presidiários do Estado, para protege-los
contra ameaças anônimas, referindo-se
aos telefonemas atribuídos a uma

pessoa com o apelido de Lírio Branco.

Ao classificar, o tratamento dado.
neio Desipe como, "talvez, o de melhor
padrão da América do Sul", o Sr Massa
Filho declarou que, "como cristão, en-
trego o julgamento de tudo a Deus, pois
tenho a consciência limpa". Nenhuma
medida especial de segurança, segundo
ele foi tomada para proteger os 30 pre-
sos ameaçados de morte", pois nao ha
essa lista".

Transferência

Miguel Alvarez Quevedo, que con-
fessou a autoria da morte de Fernando
Gomes de Carvalho, sexta-feira, foi
transferido para um presidio em Nite-
rói "por solicitação do Dr Horta", se-
gundo o diretor do Desipe. Alguns de
seus auxiliares disseram, ontem, que c
motivo do assassinio de Fernando C. V.
não foi conseqüência de uma guerra en-
tre lideres do presidio e, sim, um sim-

pies assalto a um preso privilegiado.

Jorge Corrêa de Sá,, o Jorge Pente
Fino — apontado, juntamente com Ma-
riel Mariscot de Matos, como um dos
próximos.a ser assassinado, segundo te-
lefonema de Lírio Branco - foi recolhi-
do à solitária, "por agitação". Foi apre-
endida pelo Desipe uma carta em que
ele disse à sua mulher para ver a agi-
tação que estou provocando, aqui den-
tro", segundo o Sr Francisco Massa Fi-
lho.'

para o diretor do Desipe, é preciso
muita cautela para transmitir essas no-
ticias de ameaças aos presos, pois a
massa carcerária é muito sensível e nao
pretendemos causar pânico ou provocar
uma onda de crimes inúteis". Na visita
de 13 horas ao Conjunto Penitenciário
da Rua Frei Caneca — "a convite do
Dr Horta, feito pelo telefone" — ficou

acertada a ida do Juiz a Lemos Bnto
na primeira quinzena de janeiro para
nova reunião, com a finalidade de re-
solver problemas jurídicos.

Ilha Grande

Ao rebater afirmativas do ex-dire-
tor do Desipe, Sr Augusto Frederico
Thómpsori, que culpou a desativação da
ilha Grande e a conseqüente transferen-
cia de presos considerados perigosos pa-
ra a Lemos Brito, o Sr Francisco Mas-
sá Filho disse que tem de "confiar na
nessoa humana, 

'no preso, ou peço de-
missão do cargo". Acentuou que o dia-
logo iniciado pelo Juiz Francisco Horta
é muito importante.

Para ele, a recomendação do Gover-
nador Faria Lima, no sentido de desa-
tivar o presídio — "o que pretendemos
fazer ainda nessa administração' — vi-
sou dar melhores condições de recupe-
ração aos presos. Salientou que o sistema _
penitenciário deve se. preocupar mais
com os presidiários que apresentam
maiores problemas, o que não era pos-
sivel na ilha, cuja administração, pela
distancia, tornava-se difícil e onerosa.

Cerca de 400 internos ja foram
transferidos da ilha Grande para os pre-
sidios da Rua Frei Caneca e estão em
fase de adaptação — "o que é difícil ate
para duas pessoas que se amam e casam,
quanto mais para quem está em um pre-
sidio". Ainda falta transferir cerca de
500 presos.

Laudo

Os autos do flagrante em que o pre-
sidiário Miguel Alvarez Quevedo apare-
ce como assassino de Fernando Gomes
de Carvalho, o Fernando C. O., no Insti-
tuto Penal Lemos Brito, foram encami-
nhados, ontem, pelo delegado Eldo P. da
Costa, à Justiça e distribuídos ao 4.°
Tribunal do Júri.

Segundo informações da 8a. Delega-
cia Policial, dos autos' constam, além
do depoimento de Quevedo, os de mais
três pessoas, todos guardas do presidio.
Somente hoje os autos serão entregues
ao cartório da 4a. Vara Criminal.

Padre não crê no fim dos crimes
Ao contrário do Juiz da Vara de

Execuções Criminais, Sr Francisco Hor-
ta — segundo o qual "não haverá mais
derramamento de sangue nas prisões
do Rio" — o coordenador da Pastoral
Penal, • Padre Bruno Trombetta, não
acredita que os presos estejam a salvo
de novas violências, "se não forem, to-
dos, tratados conforme a dignidade hu-
mana".

O religioso reconhece ter sido "mui-

to louvável" a iniciativa daquele magis-
trado e do diretor do Desipe Francisco
Massa'Filho — que passaram a noite
de Natal no Instituto Penal Lemos
Brito, conversando com os lideres dos
presidiários — mas lamentou que "tão

tarde tenham feito isso'*.

Queixa
Padre Bruno Trombetta chegou

mesmo a estranhar que só depois de ter
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Cardeal Primaz do Brasil
defende a reforma urgente
do sistema penitenciário

Salvador — Ò Cardeal Avelar Brandão Vilela.
Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, reclamou,
ontem, "uma melhor atenção para o sistema car-
cerário brasileiro" e defendeu sua reforma, "no sen-
tido de torná-lo mais leve e menos oneroso para
aqueles que perdem a liberdade".

Dom Avelar Brandão Vilela entende que "há
um clima de distensão" no sistema carcerário, in-
clusive para os presos políticos. Destacou, porém, a
permanência de "uma margem de problemas acumu-
lados c crônicos, que, por falta de infra-estrutura,
não se pode solucionar plenamente".
MISSA

O cardeal rezou Missa dc
Natal para 360 presos na
Casa de Deten ;f.o dc Salva-
dor, incentlvando-os a "con-
tinuar lutando pela Justiça,
se a setença não lhes pare-
ce justa". Dissse que "o ho-
mem não pode perder a es-
perança c a noção de dign!-
dade e a prisão não pode
tirar a dignidade da pessoa
humana, mesmo que tenha
cometido um grave crime."

Acompanhado do diretor
da Casa de Detenção, Sr

Moisés Lins de Almeida, o
Cardeal Avelar Brandão Vi-
leia concordou com a su-
gestão do advogado Jaime
Guimarães, defensor de
presos políticos, para que <t
Igreja, a Ordem dos Advo-
gados do Brasil e a impren-
sa façam uma campanha

para abolição da cela solltá-
ria em todos os presídios
brasileiros.

Em seguida, à missa, Dom
Avelar Brandão Vilela assis-
tiu a uma peça teatral en-'
cenada por presos, depois
da qual foi cercado por ai-
guns deles, que reclamaram
que estão prisioneiros há
dois, três anos, sem que seus
processos tenham segui-
mento.

Na opinião do • Cardeal
Primaz, o sistema carcerá-
rio deve merecer atenção,
a partir das condições íisi-
cas e de acabamento tccnl-
co dos presídios, pois "a vi-
da é sempre uma busca de
melhora e, embora haja es-
forcos para aparelhamento
das prisões, elas estão exi-
gindo maior atenção, para
que se tenha melhores con-
dições de realização do ho-
mem."

D Gioconda disse que não pediu para o marido
sair, porqite ele tratava isso com o carcereiro

Mulher de "Pintado" revela

que ele foi morto na quarta
vez em que saiu da prisão

A mulher de Naldo Muniz de Araújo, o Pintado,
Sra Gioconda Maia de Araújo, desmentiu, ontem,
a polícia de Nova Iguaçu, que disse ter o assaltante
saído da prisão apenas uma vez, na sexta-feira, a

pedido dela. Segundo ela, "Pintado havia saído três
vezes da Delegacia e isso era sempre tratado com

o carcereiro Jorge Medeiros".

A polícia apurou que os assassinos, do bandido 
(ofJos 0S 165 é elogiada

são três homens pretos, de estatura media. O dono -w ©

do táxi que os transportou, Ivan Maciel Pessoa, foi

encontrado e disse que o vendeu a outra pessoa.
Naldo Muniz de Araújo estava na carceragem cia

Delegacia de Nova Iguaçu, com prisão preventiva
decretada pela 4a. Vara Criminal.

Presos paulistas passam o
Natal em casa e volta de

sido assassinado Fernando C. O. as au-
toridades tenham prestado atenção ao.
surto de violência que ultimamente se
tem verificado nas prisões. Segundo ele,
só este ano, devem ter sido assassinados,
no sistema penitenciário do Estado "en-

tre 30 e 40 presos". O religioso mal con-
segue disfarçar uma queixa*.

"Por que as autoridades só pare-
rem reagir quando a violência atinge
presos famosos"?

A critica do Padre Bruno Trombetta
se apoia no argumento de que "o que
importa ver no preso é o homem; nao
importa quem quer que seja. E um ho-
mem que, como qualquer outro, mere-
ce toda a nossa consideração". Para o
responsável pela assistência espiritual
católica dos presos, é muito oportuno o
que o Padre João Paulo II disse em sua
mensagem de Natal: "O homem não pode
ser destruído, não é permitido humi-
lhâ-lo, não é permitido odiá-lo".

A MORTE

Pintado era chefe de uma
das facções do Esquadrão
da Morte que agia na Bai-
xada Fluminense e era acu-
sado de dezenas de crimes.
Segundo o delegado de No-
va Iguaçu, Romeu Damant,
sua mulher, por volta da lh
de sábado, pedi.u ao carce-
reiro que deixasse o marido
passar o Natal em casa,
pois ele tinha bom compor-
tamento.

Pintado saiu da Delega-
cia, com ela, tendo prometi-
do que voltaria no domingo
pela manhã. Por volta das
13h de domingo, porém, foi
a um armarinho, distante
300 metros de sua casa,
comprar uma boneca e três
homens armados de revól-
ver o matara'.!!' com 10 ti- ,
ros.

DESMENTIDO

"Não pedi a ninguém pa-
ra o Naldo passar o Natal
em casa. Ele estava preso
há um ano e apareceu em
casa. três vezes. As saídas
eram negociadas entre ele
e o carcereiro" — disse D
Gioconda, que viveu 18 anos
com o marido. Segundo ela,
Naldo saiu da Delegacia por
volta das 20h de sexta-feira,
em sua companhia, depois
de participarem da festa de
Natal para os presos e suas
famílias.

"Ele segurou meu braço
e disse para Irmos embora.
Não sei como conseguiu
sair, porque isso não me in-
teressava" — acrescentou.

D Gioconda Maia de
Araújo tem um filho. Jar-
ba.s Roque, de 19 anos, que
confirmou sua história. Ela
disse que só sabia das acu-
sações a. Piiitado pelos jor-
nais, porque ele não gosta-
va muito de conversar .so-
bre sua vida.

Edson Machado, dono do
armarinho onde o bandido
foi assassinado, disse que
tudo foi muito rápido. Nal-
do chegou, pediu um cinzei-
ro e saiu para procurá-lo na

Economista
e vendedor
ficam presos

"As razões que me condu-
ziram a decretar a prisão
preventiva dos réus ainda
subsistem". Assim, o Juiz
José Carlos Barbosa Neto.
sumariante do 4<? Tribunal
ido Júri, justificou a decisão
que tomou ontem, contrária
ao relaxamento da prisão
preventiva do economista
José Carlos Suqcar Farah e
do vendedor de carros José
ide Abreu Ferraz — acusa-
dos de assassinar o indus-
trial Fernando Moura da
Cunha Lima, na Prainha.

O despacho, de apenas
duas frases curtas, não che-
gou a esclarecer quais fo-
ram as novas revelações
feitas pelo Ministério Públi-
co. que levaram' o juiz a
adiar a decisão de sexta-fei-
ra para ontem, a fim de
reestudar o despacho que já
havia dado.

porta da loja, quando os
três homens o mataram.

INOCENTE

Policiais de Nova. Iguaçu
não têm dúvidas de que D
Gioconda não está envolvi-
da na morte do marido,
"pois, se ela quisesse ma-
tá-la, bastaria colocar vene-
no em sua comida, quando
vinha visitá-lo". Para eles,
o crime foi encomendado.
Pa.ra o delegado Amin
Chain, o crime foi cometido
por parceiros de Pintado,
temerosos de serem denun-
ciados.

A Delegacia de Nova
Iguaçu está com 119 presos
e o delegado Romeu Dia-
mant não negou que alguns
têm certa liberdade, "pois
temos a obrigação de recu-' 
perar os detidos". Segundo
ele, Pintado "tinha medo de
sair, porque temia ser mor-
to, não por bandidos, mas
por PMs, seus inimigos.

O Sr Romeu Diamant,
que teve uma reunião na
Secretaria d e Segurança,
pela manhã, disse desço-
nhecer que Pintado já ha-
via saido da prisão outras
vezes e informou ter instau-
rado sindicância para apu-
rar o fato. Concordou que
foi um erro o carcereiro ter
libertado o assaltante, "mas
todos cometem erros na vi-
da. Eu conheço esse rapaz
desde 1967 e ele é um exce-
lente policial". Acrescentou'
que acredita na. inocência
da mulher do bandido, mas,
quando soube de suas decla-
rações, ficou um pouco con-
fuso'.

"Como ela saiu daqui às
20h30m, com Pintado, se eu
o vi jantando, por volta das
22h?" — indagou ele.

D Gioconda Maia d e
Araújo será ouvida, esta se-
mana pelo delegado, bem
como y.lgumas pessoas do
armarinho onde seu marido
foi morto. Segundo o dele-' 
gado, o relatório sobre ,o cri-
me deverá estar concluído
em 30 dias, com a colabo-
ração da Delegacia de Bel-
íord Roxo.

São Paulo — "Foi uma grande vitória". Assim,
o diretor do Departamento dos Institutos Penais do
Estado, Sr Guilherme Pereira de Melo, considerou
o regresso de todos os 165 presos que passaram os
dias 24 e 25 com a família. Esse foi o primeiro teste
da aplicação da Lei nP 1 819, estadual, que, intrq-
duzindo modificações na execução da pena, permi-
tiu aos sentenciados passarem o Natal em casa.

Os 165 foram selecionados entre os 9 mil 615
presos do Estado. Segundo o Sr Guilherme Pereira
de Melo, "não houve tempo e nem recursos mate-
riais e humanos para examinar todos os casos, in-
dividualmente, já que a lei foi sancionada no dia
19 de novembro".

ALERTA

Para ele, a volta de to.los
os liberados "é um grito de
alerta àqueles que não acre-
ditaram n a humanlzação
das penas. Mostramos que
a confiança no homem aju-
da a modificar a mentalida-
de dos que dirigem estab:-
lecimentos penais."

Nos dias 31 deste mês e
1? de janeiro, assim como
na Semana Santa, outns
presos serão liberados, s?ie-
cionados "entre os que já
cumpriram um sexto da pe-
na, que sejam isentos de
periculosddade e tenham
ótimo comportamento car-
cerário e aproveitamento
no campo laborterápico."

ALEI

Os primeiros 165 foram
escolhidos nas 10 mais anti-
gas penitenciárias, das J6
que o Estado possui. Seg:m-
do explicou o diretor do
DIPE, "nas penitenciárias
novas, não houve tempo útil
para se observar o compor-
tamento dos presos e sele-
cionar os que mereceriam
sair".

Os que ci.mprem f)2na
nas duas colônias agríco'as
do Estado, em regime cie
prisão sem'-aberta, podem
voltar a sair no final do
ano. Entretanto, os que
cumprem pnnas em prisões
fechadas terão de optar por
uma data: ou saem no Na-
tal, no Ano Novo ou na Pás-
coa, pois, segundo à lei, só
têm direito a passar dois
dias do ano fora dos presi-
dios.

A primeira experiência
nesse sentido foi feita, em
caráter restrito, na Cadeia
Pública de Bauru. Agora,
foi feita uma experiência
pioneira no Estado.

O Sr Guilherme Pereira
de Melo considerou que "es-
sa vitória foi um aviso aos
que pensavam ser a idéia
uma utopia, pois os presos
dificilmente voltariam. Um
homem, com muitos anos
de pena a cumprir, que se
compromete a regressar e
regressa, mostra um bom
indice de recuperação, que
tem de ser levado em conta
na terapia aplicada no esta-
belecimento. O regresso só
irá beneficiá-lo, bem como
à sociedade, pois é um re-
flexo positivo para sua rein-
tegração".

PENAS

Para a seleção, foram
examinados cerca de 500
processos com pedidos de li-
beração. O diretor do DIPE
acredita que, "nas próximas
vezes, o número deverá au-
mentar, pois teremos tempo
para estudar mais casos".

Dos liberados, 20 cum-
prem pena na Casa de De-
tencão, 31 na Penitenciária
do Estado, oito na Peniten-
ciaria Feminina da capital,
cinco na Penitenciária de
Avaré, 10 na de Araraquara,
cinco na Penitenciária Fe-
minina de Tremembé, um
no Presidio de São Vicente,
sete no de Itarapina, 50 no
Instituto Penal Agrícola de
São José do Rio Preto e 28
no de Bauru.

Em Araraquara 21 íogein
e oito são recapturados

Lua eclipsa
Vênus por
70 minutos
Nova Iorque — A Lua.vai

eclipsar Vênus amanhã, o
que poderá ser visto duran-
te setenta minutos pelos
norte-americanos, anunciou
o Observatório Hayden do
Museu Nacional de História
Natural de Nova Iorque.
"Este é um fenômeno raro,
só acontece 12 vezes em ca-
da século", informou o pre-
sidente do Observatório.

Segunda-feira, ocorreu
com êxito a segunda desci-
da de sonda soviética nesse
planeta, objeto de quatro
missões de exploração dos
Estados Unidos e da URSS.
Uma sonda de cada uma
dessas missões continua em
órbita de Vênus e emite ln-
formações para a Terra.

São Paulo — A polícia
anunciou que 21 presos da.
cadeia de Araraquara, a 300
quilômetros de São Paulo,
fugiram ontem à tarde,
após dominarem o carce-
reiro e a guarda. Até o ini-
cio da noite, oito haviam
sido capturados, nas ime-
diações do Rio Mogi-Gua.çu.

A fuga ocorreu porque o
carcereiro suspeitou que ha-
via uma arma em uma das
celas. No momento em que
fazia a revista, os presos

agarraram os policiais, to-
maram suas armas e os
trancaram na cela. Em se-
guida, libertaram os presos
da cela vizinha.

Para fugir, eles usaram
uma camioneta e um Va-
riant, roubados. Horas de-
pois a camioneta foi encon-
trada à beira do rio. Os fu-
gitivos são considerados pe-
rigosos, e a maioria foi con-
denada por roubos e homl-
cidios.

SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro,

convoca todos os seus associados para comparecer à Assembléia

Geral Extraordinária a ser realizada em sua sede, à Av. Rio Bran-

co, 277 — gr. 1704/5, no dia IO de ianeiro dc 1979, em Ia. con-

vocação às 19:00h, e em segunda, às 19:30h do mesmo dia, caso

nào haia número legal na primeira, com qualquer número dc as-

sociados presentes, obedecendo à especifica Ordem-do-Dia:
— Pronunciamento e autorização da Assembléia, para que

a Diretoria do Sindicato promova a obtenção do direito de

usar o Dissídio Coletivo para toda a Classe dos Engenheiros

no Estado do Rio de Janeiro, sindicalizados ou nào, com

exceção de os do Município de Volta Redonda.

Rio de Janeiro, 21 de dezembro de 1978.

<a.) Antônio Arlindo lovioU — Presidente V
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Volta fechada——\ Montadas oficiais de
liscoriul

a LÊM dc ter sido égua de qualidades
/'§ excepcionais, Garbosa Bruleur (Tin-

/-§ toretto em Lolita, por Shariar),
r. ¦* criação de José Pauiino Nogueira,
vencedora que foi do granãíssitno clássico
São Paulo, do grandíssimo clássico Mareia-
no de Aguiar Moreira (na época, o nosso
Oaks), do grande clássico Lineu de Paula
Machado (Grande Criterium da Gávea), do
grande clássico Henrique Possollo ( Mil Gui-
néus cariocas), do grande clássico Outono
(Dois Mil Guinéus cariocas) e do importan-
te clássico Francisco Vilella ãe Paula Ma-
chado (Criterium de Potrancas ãa Gávea),
revelou-se, no haras, brilhante broodmare,
responsável hoje na verdade por um sub-ra-
mo de sua família materna, dos mais bem-
sucedidos, por sinal. Como mãe, ela produ-
ziu três animais clássicos: Garboleto (Pha-
ras), grandíssimo clássico Derby Paulista,
grande clássico Consagração (St. Léger), se-
gundo no grandíssimo clássico Derby Sul-
Americano, terceiro no granãe clássico Ge-
neral Couto ãe Magalhães (Golã Cup), Han-
sita (Pharas), granâissimo clássico Diana
(Oaks carioca), Sisamo (Hamáam), granãe
clássico José Carlos áe Figueireào (na epo-
ca, nossa milha internacional), simplesmen-
te clássicos Independência e Presidente ão
Jóquei Clube, segunáo no importante clás-
sico Prefeitura Municipal (Prix Ganay ca-
rioca), terceiro no importante clássico Go-
vernaáor ão Estaão (Prix Ganay paulista).
Além destes, produziu Lourinha (Eboo), pri-
meira avó de Abaiba (Twinsky), simplesmen-
te clássico Costa Ferraz e Luís Alves áe Al-
meiáa, e ãe Tálio (Kurrupako), grande clás-
sico Criação Nacional, a Taça ãe Prata, se-
gunâo no importante clássico Antenor Lara
Campos, Criterium áe Potros ãe Ciáaãe Jar-
âim, terceiro no grande clássico Juliano
Martins, granãe criterium paulista; Nairosa
Bruleur (Wood Note), primeira avó de Falsa
Baiana (Captain Kid II), semiclássicos Ben-
to de Paula Souza, Domingo Teixeira Leite e
Remonta e Veterinária âo Exército, terceira
no grande clássico Barão áe Piracicaba (Mil
Guinéus de Cidade Jardim); Narbosa (Re-
gent), mãe, por sua vez, âe Zirbosa (French-
man's Creek), terceira nó importante clássi-
co Fábio da Silva Praão (Comparação de
éguas em Cidade Jardim).

M ELINDROSA (Saint Martin em Ja-
ne Shore, por Cupbearer), pode
ser perfeitamente considerada
uma das éguas-base da criação da

familia Lara Campos. Ela foi mãe de Eldo-
rado (Miau), grandíssimo clássico Der-
by Paulista, e de Jacutinga (Miau), grandís-
simos clássicos Derby Paulista e Diana

(Oaks de Cidade Jardim), grandes clássicos
Ipiranga (Dois Mil Guinéus) e Consagração
(St. Léger), consequentemente tríplice co-
roada. Jacutinga, por sua vez, é mãe de Har-

pia (Helium), segunda no grandíssimo clás-
sico Diana (Oaks paulista), primeira avó de
Espora (simplesmente clássico Cidade de
Montevidéu), segunda avó de Pintora (Novo
Mundo), grandes clássicos Barão de Piraci-
caba e Henrique Possollo (Mil Guinéus de
Cidade Jardim e da Gávea), segunda no

grandíssimo clássico Diana (Oaks paulista),
e de Kaipira (Cyro), simplesmente clássico
25 de Janeiro, e terceira avó de Uivador (Ze-
nabre), simplesmente clássico Governador
do Estado e João Sampaio, segundo no gran-
díssimo clássico Cruzeiro do Sul, o Derby
Carioca, de Ricaça (Faxeiro), importante
clássico João Cecílio Ferraz (Criterium de
Potrancas de Cidade Jardim), e de Venabre
(Zenabre), grande clássico Jóquei Clube de
São Paulo (Prix Lupin), importante clássi-
co Antenor de Lara Campos (Criterium de
Potros de Cidade Jardim), terceiro no gran-
díssimo clássico Derby Paulista. ...

•->» WEET GIRL (Huntefs Moon em
\J Royal Princess, por Carbine), apesar

• ^ ãe não ter sido tão profícua quan-^J to outras broodmares, vem marcan-
ão sua presença em pedigrees âe animais
clássicos até hoje. Dela ãescenãem, entre ou-
trtís, Colombo (Tintoretto), venceâor âo
simplesmente clássico Luiz Nazareno âe As-
sumpção, Eleonora (Purê Boy), clássicos
Francisco Vilela ãe Paula Machaão e Luiz
Alves, Royal Prince (Pharas), segunáo colo-
cado no grandíssimo clássico Cruzeiro áo
Sul, o Derby, para Devon e, sobretudo, Fitz
Emilius (Honeyville), ganhaâor âos gran-
díssimos clássicos Cruzeiro áo Sul, Derby,
carioca e Derby paulista, ão granãe clássi-
co Ipiranga, Dois Mil Guinéus de Cidade Jar-
dim, dos importantes clássieos Presidente âo
Jóquei Clube e Rafael Aguiar Paes âe Bar-
ros, comparações paulistas, âo simplesmen-
te clássifo Comissão Coorãenaáora áa Cria-
ção âo Cavalo Nacional, foi segunáo no

granâissimo clássico São Paulo, nos grandes
clássicos Consagração, o St. Léger e Jóquei
Clube âe São Paulo, o Prix Lupin e no im-

portante clássico Presiãente âo Jóquei Clu-
be, e terceiro no importante clássico Frede-
rico Lunâgren, Comparação ãa Gávea.

sexta-feira, sábado e
terça-feira na Gávea

SEXTA-FEIRA
Irot - CtS 50 mil - (Prova • lipeclel
de tellle)

Kf.
1-1 Clnderelo, L. Gonralvei 56
2-2 Tavio, J. Pinlo 56

" Mdresco, R. Frolr» 56
3-3 Acarapé, G. F. Almeide 56

4 P. Selvagem, F. Eilevei .. 56
4-5 Heracllo, J. Ricardo 56

6 Fantasio, J. M. Silva ... 56

1» Piras - Ai JOhJJm - 1 «0 ">••
Irot - Cr» 45 mil - (Hanalleap Ixlra.
ordinário)

1-1 Grliila, F. Pereira  2 56

13 King Blue, 0. Guignonl .. 12 55
14 Callm, J. rVOlIvelri .... II 56
15 Cavalgnac, R. Freire ..W 57
,", Eipa{0, F. Carlot  *«

tf Pireo - Al IJMOm - 1 «00 ma-
Irei - Cr» 45 mil

K9
54
.55
'57
56
56

2-2 0. da Planície, 
"F. Estevei

3-3 S»l:burgo, J. M. Silva ..
" Vladivoslok, J. Ricardo ..

4-4 p. Pinta II, G. F. Almeida
5 Hislorian, l. Gonzalei ..

54
59

1 50
6 55
3 50

3Í Mrao - Ai JOhSOm - 1400 ma.
trot - Cr» 35 mil - (Inicio Centúria
Sala Pontot)

1-1 Quarti, P. Cardoso ..... 57
2-2 El Diem, J. Plnl* 55

3 Courtier, R. Freire .... »
3-4 Dabaru, E. R. Ferreira .. 55

5 Yonder, J. Ricardo .... 58
4-6 Intlantaneo, J. Etcobar 5—D insiamanau. j. _.aww-> . - -

7 Granda Volta, R. Macedo 4 55

4a pi,(o - Ai 2!h20m - 1 300 ma.
trot - CrS 55 mil

Kg.

1-1 Dudinka, E. Ferreira ... 56
2-2 Equidade, A. Oliveira .. 56

3 Jari Pataka, J. Ricardo .. 52.
3-4 Elca, G. Alves 56

5 Tuyuvan, U. Meireles ... 56
4-6 Suzanne Lenglen, A. Abreu 56

7 Doubianka, F. Esleves 56

5? Pireo - Ai 21h50m - 1 300 ma-
trot - CrS 40 mil - d». Dupla E»a-
••> Kg.

1-1 Rlclus, J. Escobar 58
" Emerillon, J. M. Silva ... 17 56

Waikiki, P. Cardoso 10 5/
Kings, G. F. Almeida ... 56

2-4 Rei Mago, A. Abreu .... 55
Eslônico, U. Meireles .... 16 55
Teruz, F. Silva ]3 57
Kohoutek, S. Silva 15 55

3-8 C. do Lybano, W. Gonç. 58
9 Cigalito, E. Freira 58

10 Faianito, R. Macedo .... 14 ao
11 Talook, F. Esteves ..... 55

4-12 Don Daniel, J. Ricardo .. 55

l-'l El Atlerut, J. M. Silva
Vardagon, E. Ferreira

2-3 Vollelrl, F. Etlevet .
larlngolo, F. Pereira .

3-5 lano, G. F. Almeida . . - -
Falli, J. Queiroz ,'••••?„

4-7 Maior Kid, E. Freira ... 6 57
8 McLaren, l. Gonzalez .... 3 54
" Eaty love, J. Etcobar . . 2 54

79 Pireo - ti llhSOm - 1 300 ma-
trai - CrS 55 mil „

1-1 Smetana, J. Malta .... 10 55
" Iron Love, F.erejr • . • » »,

2-2 Diu-no, J. Ricardo . . . 4 55
" Dine Blfd, G. Alves ... 3 55

Numbof One, C. Morgado 6 56
3-4 Q. Place, E. Ferreira . . 1 55

» Quadro Negro, A. ve ra 55
" Quadro Negro, A. Oliveira 55

Y.pur, J. M. Silva 55
4-6 Mltler Vato, M. Vaz . . .:! 53

King Braza. A, Abreui . . 11 55
8DonCris.oMA_.Pin,'>-,j00m*

Kf
. . 2 57

. 3 56
. . 1 55

8 56
6 56

8 Don LrislODai, J. nr
19 Piree - ii IlhlOm

trot - CrS 48 mil

1-t Rely II, L. Gonzalez
2 Endolasia, J. Ricardo

2-3 P. Laura, A. Oliveira
4 Dooesa, R. Carmo . .

3-5 Vaiilanle, J. M. Silva .
55
57
56
56

6 V. Royale, G. F. Almeide
4-7 Carmelera, R. Macedo . . .

Laudana, F. Estevei ....
Tamarana, F. Pereira . . .

«iSÍSJ sl«ò-uJK:
TA'

1-1 Quest, P. Cardoso . . . .
Que Moza, A. Oliveira . .
Aba Time, C. Morgado . .

2-4 Fraceuse, F. Esleves . . . .
" Juang Ho, G. F. Almeida
5 Madel, E. B. Qusiroz . . .

3-6 Chapada, J. Ricardo . .
Elule, E. Freire . . . .
Juga, R. Freire ......
Miss Bagdad, El Ferreira

4-10 Bilú Tetéia, J. M. Silva .
11 Corona Real, R. Silva . .
11 Josep. Cherie, F. Pereira
12 Floriade, M. Perei . . . . .

56
56
56
56

13 56
56
56

SÁBADO
1? Páreo - As 14 horas - 1 000

metros - CrS 40 mil - (Grama)

Kg
58
58
57
58
58
58
58
58

10 56
14 56

56
12 56

56
11 56

56

56

1-1 Xivertida, L. Gonzalez .
" Da Prazer, G. Alves .

2-2 Sestine, P. Cardoso .
3 Balula, J. Pinto . .

3-4 Bandeirola, F. Pereira .
5 Dauta, J. L. Marins .

4-6 Ballygame, J. Malta .
" Olivander, E. R. Ferreira

4 Violent, R. -Freira . • ... *
3-5 Dardillon, G. F. Almeida 13 5B

Jerlon, L. Januário . • "
" Pomsix, R. Macedo ... 10 54

Eliantar, E. Freire ••••,' ™
4-8 Demagogo, J. Queiroz . . 14 54

-4 Cam L'Anthony, M. Gonç 54
10 Embalador, J. Queiroz . . 7 54
11 Just Out, E. R. Ferreira 8 54

79 Páreo - At 17h00m - 1.500 me-
trot — CrS 55 mil.

2? Pirão - At 14h30m - 1 000
melrot - CrS 40 mil - (Grama) -
(Dupla-Exata)

Kg

54
57
58
58
58

1-1 Xaridon, J. Malta ... 2
Donello, J. M. Silva . 7

2-3 Ult. Trago, W. Gonçalves 1
Bel-Fran, F. Pereira . 8

3-5 Scarsdale, F. Esteves . 6
6 Deep River, D. Guignonl 5 58
7 Tlanko, R. Cunha

4-8 Jeraldo, J. Pinto . .
9 Zelope, J. Esteves
" Calabres, R. Freira

10 58
3 57

(GRAMA)

1-1 Taimar, J. Pinto ....
" Torrei R. Freire ••_•••
2 Naughty Girls, M. Carv. .

2-3 Tia Neca, J. Escobar . . .
Honey Flower, G. F. Alm.
Fanclair, F. Pereira . .. .

3-6 Queen Angela, A. Oliveira
Jobrasil, E. Ferreira . .
Night Flower, P. Card.

4-9 Apology, J. Ricardo . .
" Antalya, J. M. Silva . .
" Ascot Moon, J. M. Silva

10 Moeta, J. Eslevet . . . .

Kg.

12 56
56
56
56

8 56

13 56
6 56

56
56

10 56

3? Pirae - As 15 horas - 1 500 89 Pireo - At 17h30m - 1.600 me-
metrot - CrS 48 mil - (Grama) trot - CrS 48 mil.

1-1 Defender, 5. Silva ....
2 Can I Say, F. Estevet .

2-3 Demilia, J. Ricardo . .
". Zikilam, R. Macedo . .

3-4 Veronique, J. M. Silva
5 Digdug, G. Alves . . .

4-6 Inspirada, J. Pinto . .
7 Quenomi, E. R Ferreira
" Zafete, J. Malta . . .

Kg

57
53
55
49
54
52
54
49
50'

4« Pirão - At 15h30m - 1 500
melrot - CrS 55 mil - (Grama) -
(Inicio do Concurto)

1-1 Esquadro, A. Oliveira .
2 Fine Gold, A. Ramos .

2-3 Aducan, J. Ricardo .
4 Jaddo, J. Pinto ... .

3-5 Tachim, G. F. Almeida .
6 Erpanto, J. M. Silva .

4-7 Anglicano, F. Esteves .
Hibisco, F. Pereira .
Light As Air, L. Corrêa

50 Pirão - As 16 horat - 1 500
metros - CrS 55 mil - (Grama)

Kg

Kg

56
56
51
56
56
56
56

(GRAMA)

1-1 Cafeeiro, J. Ricardo . . .
Ban, A. Oliveira ....
Vaucresson, F. Esteves . .

2-4 Vallon, D. F. Graça . . .
Full Speed, L. Januário . .
Hum, J. L. Marins . . .

3-7 Slalky, G. F. Almeida . .
Czar Piotr, P. Cardoso . .
Verdillon, F. Pereira . .

4-10 Elementar, J. Pinto . . .
11 Pelit Parisien, J. M. Silv
12 Klmuki, L. Gonzalez . .

Kg.

57
12 57
12 53

57
11 57

57
56
57
57
57
57
57

99 Pireo - As 18h - 1 200 ma-
trot - CrS 48 mil.

(AREIA)

56
56

1-1 Circeu, J. Má]ta . ... 56
2 Tambi, G. F. Almeida 51

2-3 Sávio, J. M. Silva ... 15*
• 4 Anfitrião, J. Escobar 56

3-5 Cocoruto, J. Queiroz . so
Gay Driver D. F. Graça 56
Sangor, L. Gonzalez . .6 56

4-8 Apanage, J. Ricardo . »
9 Gret Blood, A. Ramoi 56

10 Altai Khan, D. Neto .

1-1 Belatona, A. Torres . . .
2 Jupiara, Juarez Garcia . .

2-3 Dora Rainha, E. Freira .
Espuminha. J. Queiroz . .
Empreinte, R. Freira . .

3-6 Penina, C. Morgado . . .
Vulgata, R. Silva . . .
Vaiumara, F. Pereira . . .

4-9 Miss Style, R. Macedo . .
10 Miss Adriana, L, Januário
11 Kaleça, J. Malta . . . .

Kg.

57
57
57
57

íl 57
57

10 57
57
57
57
57

109 Páreo - As 18h30m - 1.100 me-
trot - CrS 48 mil.

(AREIA) - (DUPLA-EXATA)

10 56

6» Pirão - Al 16h30m - 1.500 ma.
tros - Cr$ 40 mil.

(GRAMA) - (DUPIA-EXATA)

1-1 Postmaster, F. Esteves
" Xis Crack, 1. Ricardo . .
" Xastec, D. F. Graça . .

2-2 Tunuyan, J. M. Silva .
3 Tzigano, J. Mendes .

Kg.
2.54
3 54

, 12 55
, 5 57
, 11 52

1-1 G.- Alvorada, F. Araújo
2 Esqualo, L. Januário . . .

I 3 Lorrei, S. Silva . . . .
2-4 Perdido, A. Ramoi . . .

Bazaruco, J. Ricardo . .
Acavalo, ... Gonçalves . .

3-7 Lauto, J. M. Silva . . .
Abario, C. Morgado . . .
Imprudente, J. Escobar .

4-10 Rubi Rulvo, F. Pereira . .
11 Penitown, E. Freire . .
12 Valek, E. R. Ferreira . .
" Edgard, A. Abreu . . .

TERÇA-FEIRA
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Kg.

57
57
57

10 56
57

12 56
57
54
57
57

11 56
57

13 56

19 páreo - As 19h45m
tros - CrS 41 mil

1 000 me-

1-1 Snosuka, S. Silva . . .
2-2 Gemba, F. Esleves . . .
3-3 Serifap, R. Freire . . . .

Vicloria Cross, D. Neio .
4-5 Viroshka, J. Pinto . . . .

Cante Bien II, J. M. Silva

Kg.
56
57
57
57
57
57
56" Gay Dancer,' R. Macedo 1

2? pirão - Al 20hl5m - 1 100 me.
trot - CrS 40 mil

Kg.

58
57
57
58
58
58
58

2 57
1 57

Benvolo, J. L. Marins .
Dallium, G. F. Almeida
Gralho, L. Januário . .
Picton, A. Ferreira . . .
Lorrico, S, Silva .....
Fabino, J. Pinlo ....
Graboski, L Gonzalez .
Ouro Fosco, G. Alves .
Zonzon, D. F. Graça .
Rubiniki, Jz. Garcia . .

" Filidor, F. G. Silva . .
69 pireo - At 22M5m -

melrot - CrS 48 mil

5
3-6

4-9
10

1 57
15 57
11 57

57
57

12 56
14 57
10 57

57
57
57
600

Kg.

1-7 A.raúna, J. Mendes . . .
Tassulinha, E. R. Ferreira

2-3 Micheloca, A. Abreu . .
Olivander, J. Malta . .

3-5 Dauta, J. Li Marins . .
Salafrária, P. Vignolas .

4-7 Folage, J. Ricardo . . .
Snow Angel, L. Gonzalez
Dá Prazer,, G. Alvei . .

1? pirão - Al 20h45m - 1 000 ma
trot - CrS 40 mil - (Inicio Coneorto
7 Pontoi)

Kg.
58
56
58
55
55
57
56
55
54

1-1 Pluto, A. Oliveira .
" Paio Alio, A. Ramos .

2-2 Log Life, G. Alves .
3 Bamborial, J. M. Silva .

3-4 L. Rodrigues, F. Estevei
• 5 Degallium, H. Cunha .
4-6 Egocêntrico, D. Neto .

Salmo, M. Carvalho .
Sir Sloop, F. Pereira .

79 pireo - Ai 22h45m - 1 300
matros - CrS 35 mil

56
56
57
56
56
56
56
56
55

1-1 Tamarlx, R. Freire . .
Gran Sorpresa, F. Pereira

2-3 Valdepenas, J. L Marlm
Folheta, F. Esteves . . .

3-5 Dadelra, M. Andrada . .
Fofure, 1. Pinto ....

4-7 Edem Fleet, A. Ramoi .
Quadratriz, R. Macedo .
Suma* J. Malta , . , ¦ ¦

. 49 pirão - Ai 21h15m - 1 300 m».
trei - CrS 40 mil

KÍ
10 57

57
57
57
57
55
57
57
57
58

1-1 Zornana, J. Queiroz . .
A"nlhyllit, E. Freire . .

2-3 Rafa, M. Carvalho . .
Clima, M Andrade . .

3-5 Pata Roxa, J. Escobar
Katimar, J. Ricardo . .
Higuera, J. M. Silva

4-6 Sunegra, R. Macedo .
Adalina, E. Ferreira .
Azambuja, G. F. Alm

59 pireo - As 21h45m - 1 200 ma-
tros - CrS 48 mil - (Ia. Dupla-Exata)

Kg.
1-1 Vanlnl, J. Ricardo . .13 57

Arcnero, E. R. Ferreira 3 57
Czar Plebei, P. Cardoso 9 57

2-4 Clivers, J. M. Silva . . 7 57

1-1 Camboury. A. Ramos . .
2 ínfimo, J. Ricardo . .

2-3 Intacha, L. Alves . . .
4 Gandulo, F. Esteves .

3-5 Benemérito, R. Macedo
" Hokhey, M. Andrade .
" Argumento, l. Gonzalez

4-6 Lord Jirau, L. Januário
7 Eatrum, C. Pensabem .
" Clemente, J. Mendes .

89 pirão - Al 23M5m -
matroa - CtS 35 mil

1-1 Jagui, J. M. Silva ...
2 L. Henrlette, E. Freira

2-3 Caripirí, J. Ricardo . .
4 Folie, A. Ramos . . .

• 3-5 Civacha, G. Guimaraei
6 Cilia, F. Esteves . . .

4-7 Clanidia, A. Ferreira . .
8 Lulaby, H. Cunha . . .
" Solcris, P. Vignolas . .

99 piras - Ai 23h45m -
metros - CrS 35 mil - (2a.
Exala)

Kg.
58
57

4 56
10 56

58
57
58
57
57
58

1 000

Kg.
' 58

57
58
58
53
55
58

Le Chevalieo J. Ricardo
Link Bell, f. Esteves .

Dogre, A. M^lias . . .
2-4 Liquore, A. Oliveira . .

Xupê, A. Abreu ....Pink- Floyd, F. Carlos . .
3-5 Quengo, J. M. Silva . ¦.

Funny End, J. Escobar .
Estratégico, Jz. Garcia .

4-8 Columbus L. Limos . .
Spain, A.Ramos . . . .

10 Rebolado, L. Gonzalez .
Pertinente, D. Guignoni

1-1
2
3

Nobre aceita protesto
e acaba perdendo boa
classificação na pesca

Augusto Nobre, como diretor do departamento
de pesca do lato Clube do Rio de Janeiro, conside-
rou válido o protesto contra a sua lancha Catmret,
íelto pelos comondantes das lanchas Dona Maria,
Ricamar, Binoca e Kabiüo, na segunda etapa do
Torneio de Pesca de Oceano, disputado sábado pas-
sado, e por isso perdeu pontos na classificação ge-
ral, passando do 5' para o 7» lugar.

Na classificação da segunda etapa, a lancha
Cabaret ílcou ainda mais prejudicada, pois, da 3a.
colocação, passou para a 10a; A comissão de pro-
testo, formada por Artur Redlg, Alberto Dumor-
tout e Paul Matherson, julgou procedente a acusa-
ção de que dos sete sailfish colocados na balança
de pesagem, um íoi capturado pela Cabaret após
'as 17 horas, o que contraria o regulamento.

Até agora, as condições de mar e temperatura
estão favorecendo os participantes do torneio que
consideraram a segunda etapa bem melhor que a
primeira. A equipe da lancha Dona Maria, coman-
dada por Paul Tlbau, primeira colocada na segun-
da fase, capturou 14 sailfishes, enquanto a pri-
meira colocada da primeira fase, Ricamar, de Raul
de Souza Francisco, pescou nove peças.

No torneio de Peixe de Oceano, Marbeila, do
comandante" Luiz Leitão, foi a primeira, com qua-
tro peças capturadas na fase inicial, e Saraman-
daia, de Cláudio Rezon, ficou em primeiro na se-
gunda etapa, com cinco peças. No torneio de dou-
rados, a diferença íoi maior: a Sombra comanda-
da por Jales da Silva Pessoa, primeira colocada na
primeira íase, capturou 29 peças, enquanto Mon
Plaisir, de Walter Cavalcanti, primeira na segunda
etapa, capturou 36. ....

As lanchas voltam ao mar no dia 6 de janeiro,
para a disputa da terceira etapa dos torneios si-
multaneos de Peixe de Bico, Oceano e Dourado.

Ducan Gray, com C. Morgado Neto, apronta bem

Ducan Gray mostra boa
forma ao encerrar os
treinos para amanhã

Ducan Gray, sob a dire-
cão do aprendiz de bridão
Cosme Morgado Neto, im-
pressionou favoravelmente
ao encerrar os treinos para
participar do terceiro páreo
da corrida noturna de ama-
nhã, marcando 44s para os
700 metros, terminando
com ação das melhores, em
12s 2/5 para os últimos 200
metros. Carlos Morgado é o
responsável pelo preparo do
castanho.

Amazonense, alistado na
sexta prova marcou 50s pa-
xa os 800 metros, correndo
muito nos metros finais,
sob a direção ão brindão
Jorge Pinto, com 13s certos
para os últimos 200 metros,
em pista de areia, que es-
tava pesada ontem pela
manhã no Hipodromo da
Gávea. ;João Assis Limeira
é o seu treinador.

OUTROS APRONTOS

Para a primeira carreira,
Eliseu, sob a direção de D.
Guignoni, marcou 38s para
os 600 metros da reta 'de
chegada, terminando com
facilidade, em 13s para os
últimos: 200 metros; Pre-
zado, com J. Pinto, agradou
muito em 36s para a reta
de chegada, mostrando ve-
locidade; Exemplo foi duas
vezes ao partidor, a primei-
ra antes do primeiro páreo
de sábado, com J. M. Silva,
quando não entrou e a ou-
tra no meio da mesma reu-
nião, com P. Silva, entrando
com facilidade e largando
betm.

Na quarta carreira, Air
Duke, com J. Ricarlo, mar-
cou 38s para a reta de che-
gada, controlado em todo o
percurso, agradando, como
de hábito, com 12s 2/5 para
os últimos 200 metros; Ti-
anko, com H. Cunha Pilho,
360 metros em 22s 1/5, com
12s 1/5 para os últimos 200
metros, impressionando
favoravelmente, pela fir-
meza do arremate.

No quinto páreo, Bando-
lier, com M. Carvalho, 600
metros em 3 7 s 3 / 5, ter-
minando com boa ação, sem
ser apurado completamen-
te; Colírio, com J. Pinto, 600
metros em 37s3/5, controla-
do em todo o percurso, com
12s2/5 para os últimos 200
metros impressionando
favoravelmente; Espalto,
com E. Freire, passou a reta
de chegada em 37s, mos-
trando velocidade e que es-
tá em boas condições de
treinamento; Escadron',
com J. Queirós, .treinou par-
tida, saindo com-velocidade.

Para a sexta prova, além
de Amazonense, apronta-
rram para tempo Terriblis,
com J. M. Silva, em 55s pa-
ra os 800 metros, saindo e
chegando controlado, sem
ser apurado completamen-
te, sofrendo em todo o per-
curso; Laço Forte, com F.
Silva, agradou pelo modo
com que arrematou, em
52s2/5 para os 800 metros,'
apenas controlado por seu
piloto.

Para a oitava carreira,
Rancho, sob a direção de J.
M. Silva, fez um galope lar-
go na reta de chegada, as.
sinalando 42s, sem a menor
preocupação de tempo'.

No páreo que encerra a
programação, Faronda, com
um lad, galopou na raia au-
xiliar do bombril, sem a
menor preocupação de tem-
po; Abbeville, com J. M. Sil-
và, passou a reta de che-
gada- em 39s, sempre de
carreirão, sem ser exigida' 
em momento algum do per.
curso; Adele, com P. Vigno-
las, 600 metros em 37s3/5,
terminando com disposição,
em 12sl/5 para os últimos
200 metros; Até Demais,
com F. Pereira Filho, 800
metros em 51s, terminando
com boa ação, mostrando
que está em forma das me-
lhores.

Resultados àn noturna

58
5 57
1'300

Dupla-

Kg.
10 58

55
58

¦3 5b
57
57
58
58
56

12 56
57
57
55

A reunião noturna de on-
tem na Gávea teve os se-
guintes resultados: Io PA-
REO — Io La Barone, J. Ri-
cardo, 2o Bla-Bla-Bras, L.
Gonzalez. Vencedor (5) 2,50.
Dupla (34) 5,50. Placês (5)
2,10 (3) 2,10, tempo, lm24s
2/5. 2o PAREÔ — Io Skope-
los, G. F. Almeida. 2o Czar
Dimltri, F. Esteves. Vence-
dor (5) 1,90. Dupla (34) 2,40.
Placês (5) 1,30 (7) 1,20.
Tempo, lm41s 1/5. 3o PA-
REO — Io Rucay, R. Frei-
re, 2o Cognac, R. Macedo.
Vencedor (8) 10,70. Dupla
(44) 9,90. Placês (8.4,90 (7)
2,00. Tempo, lml5s. 4o PA-
REO — Io Princesa Norma,
(A. Oliveira), 2o Revira (J.
Ricardo), Vencedor (3) 5,40.
Dupla (23) 3,40. Placês (3)
3,00. (5) 1,70. Tempo lm02s
2/5. 5o PÁREO — Io Angaó
(J. M. Silva) 2o Azimuth (S.
Silva), vencedor (11) 1.30.
Dupla (24) 3,30. Placês (11_

1,00. (5) 1,20. Tempo, lm
21s 1/5. Dupla exata com-
binação (11-05) Cr$ 6,20.
ó° PÁREO —, Io Gigalito. (E.
Freire) 2o Teruz (F. Silva),
Vencedor (1) 3,00. Dupla
(12) 3,00. Placês (1) 1,90. (3).
9,20. Tempo, lm02s 1/5. 7o
PAREÔ — Io Cerro Lopez
(J. M. Silva) 2o Grand Funk
(F. Esteves), vencedor (9)
1,90. Dupla (44) 7,90. Pia-
cês (9) 2,00. Tempo, lm07s
4/5. 8o PÁREO — Io Wyrus,
(W. Gonçalves) 2o Que Bar-
baridade (A. Oliveira) Ven-
cedor (3) 2,60. Dupla (23)
3,90. Placês (3) 1,80 (5)
1,70. Tempo, lm21s 3/5. 9o
PÁREO, Io Palma Mater
(A. Oliveira) 2o Snosuka (S.
Silva), vencedor (li 4,90.
Dupla (13) 12,80. Placês (1)
3,60 (6) 6,60. Tempo, lm02s
4/5, dupla exata, combina-
ção (01—061 CrS 83.20.

Movimento -eral de após-
tas Cr$ 9 milhões 706 mil.

CLASSIFICAÇÃO APÓS AS DUAS ETAPAS

PEIXE BICO

lancha Comandai.!. Ponloa

1. Dana Maria
2. Ricamar
3. Wiluka II
A. Kabião
5. Gaiala
6. Janny III
7. Cabaret
8. Binoca
9. Bandida

10. Maira
11. Penélopa
12. Macunaima

Incax
14. Merak
15. Mis» Flamengo

1.
2.
3.
A.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

lancha

Marbeila
Algo Mail
Gazela
Marusca
Saramandaia
Kalahari
luamar II
Mi» D. M.
Vara
Corisco
Papacalu
Toa Toa
Mandrake
Manika III
Albardon

Paulo Tibaú
Raul de Soza Francisco
Arthur Redig
T. Rothier
A. Galvão
Victor Adlcr
Augusto Nobre
L. Bochner
A. Pinhão
Ivan Briggi
J. M. Guimarães
Raimundo de Britto
A. Norman
R. P. de Almeida
H. Barroso

PEIXE DE OCEANO

Comandante

Í. F. Leitão
Peter Landsberg
Afonso Galvão
Walter Lacerda
Cláudio Rozensweig
Fausto Oe Paoli
Mário de Almeida
David Moreira
Carlos Taub
Joffrey Greenman
Antônio De Pieri
Paul Matherson
Ronald Guimarães
Hibernon Araújo
Rui Mesquita

033
791
630
332
761
704
453
443
315
226
148
048
048
019
858

lancha

1. Bandida
2. Mandraka
3. Mon Plaisir
A. Original
5. Ricamar
6. Jenny III
7. Papacalu
8. Arusha
9. Sombra

10. Merak
11. Manika II
12. Miss Flamengo
13. Dona Maria III

14. Vida Mansa
15. Laguna III

DOURADO

Comandante

Antônio Pinhão
Ronaldo Guimarães
Wagner Cavalcanti
Evaristo Villarejo
R. S. Francisco
Victor Adler
Antônio De Pieri
Antônio Gondim
Jales Pessoa
R. Pereira de Almeida
Hibernon de Araújo
Hélio Barroso
Paulo Tibaú
Chafik Saad
Gersino Rocha

Pas*

934
874
638
601
403
330,505
320
300
288
279
278
270
268
254
250

Peso

426
380,400
368,400
337
325,300
310,200
307,300
302,200
297,500
296,900
295
288,100
287
281,300
270,400

Másculo pode passar
a Grande Mestre ;:|
no Pan-Americano

O Campeonato Pan-Americano Juvenil de Xa-
drez — que dará a norma de Grande Mestre Inter-
nacional ao campeão — começa dia 3 de janeiro em
Belo Horizonte. O enxadrista brasileiro com maiores ,
chances é o carioca José Soares Másculo, bicam-
peão da categoria, e que formará, provavelmente
com o mineiro Carlos Eduardo Fonseca da Mata, a
equipe do Brasil neste Pan-Americano que se en-
cerra dia 23. ,. •

Previsto inicialmente para ser disputado em
São Paulo, o Campeonato Pan-Americano Juvenil
reunirá de 15 a 20 enxadristas de cerca de sete pai-
ses. Cada país tem direito a inscrever dois jogado-
res, sendo que a Argentina poderá trazer três, se-
gundo estatuto da FIC - Federação Internacional
de Xadrez. ... Uo^mo_

O gaúcho Francisco Trois e o paulista Herman
Claúdius classificaram-se no 10? Torneio Zonal Sul-
Americano de Xadrez, recentemente encerrado em
Tramandai, no Rio Grande do Sul, para a chave de
Moscou do Torneio Interzonal de Xadrez que será
realizado em abril próximo. No grupo sediado no
Rio estará Henrique Mecking — Mequmho — exa-
tamente o enxadrista com mais chances neste tor-
neio já que os outros enfrentarão soviéticos, íugos-
lavos e tchecos.

O Brasil conseguiu ainda mais uma vaga para
participar do Interzonal de 79, que será disputada
entre Cícero Braga e Alexandre Segall, ambos de
São Paulo. O Interzonal é o torneio que classifica
os enxadristas para o Torneio dos Candidatos.

Na URSS

Em Tblisi, o ex-campeão mundial, Mikhail Tahl
assegurou ontem a medalha de ouro do Campeonato
de Xadrez da União Soviética ao vencer Gari
Kassparov, de 15 anos. Entretanto, segundo a agên-
cia Tass, Tahl ainda pode ser alcançado por Tzech-
kovski se este vencer hoje Dorfmann. Se isso acon-
tecer, Tzechkovski receberá uma outra medalha de
ouro.

Tahl tem atualmente 42 anos e já foi por quatro
vezes campeão soviético de xadrez.
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João • Saldanha
Estádios sem conforto

•m' «-ACEIÓ — A sexta praga do Egito,
\ /¦ ou a sexta vaca magra, conforme
VI Heleno Nunes proclamou (com jus-

•*¦* •*• teza como nas outras), trata da
falta de conforto nos estáâios. Batata. Ne-
nhum áe nossos estádios tem conforto> (ex-
cluindo-sc o Serra Dourada). E sabem por
quê? Muito simples, a resposta: foi ampla-
nciados para privilegiar um núcleojclaUva-
mente pequeno. Vejam o Maracanã, quein-
clusive serviu de modelo para muitos outros.
No Maracanã, a geral e mJ.a^tf.EJfh°n
geraldino não levar um radinho*ie^pma
tião saberá nada do jogo. Os ^nitarwssao
péssimos e afastam o publico feminino (o
que obviamente afasta também hoviensque
por vezes preferem, ficar com as m^ies).

Mas não é somente isto. Os estádios
são mal divididos. A preocupação deforne-
cer conforto apenas aos dirigentes, convida-
dos caronas e autoridades é tão exagerada
quê ocupa mais de um terço dos grandes es-
tádios. No Maracanã, a geral em dia de
chuva é criminosa. Não custaria fazerem
como vo Mineirão uma utilização atras dos
gols (Sempre vazio) com cobertura e cobran-
âo nm pouco mais.

Mas o principal,. 6 que naturalmente
decorre desta preocupação em colocar me-
lhor o público não pagante (vulgarmente
conhecidos como caronas), é que as áreas
de cobrança não estão delineadas. Em qual-
quer estádio de qualquer outra parte do
mundo, a divisão de localidades e áe acordo
com o melhor lugar, mais longe ou mais
verto, numerado ou não.

No Maracanã, a preocupação em agra-
dar cartolagem e imprensa chegou a pon-
to de mandar fazer um placar caríssimo so-
mente para nós, os privilegiados. Não exis-
te a menor preocupação em agradar o pu-
blico pagante. Já que demonstramos total
incapacidade de organizar a distribuição de
localidades, então mandem chamar um ve-
Ihinho (um daqueles dezesseis do quadro
permanente áe funcionários de Wembley)
que ele faz isto em uma semana.

Fato gritante é a questão ãas tais ca-
deiras cativas e perpétuas oferecidas a um
grupo de privilegiados e que em nada con-
iribidram para o custo das obras dos esta-
dios. Estes donos de cadeiras cativas devem
ser indenizados (em prestações) e voltarão
em grande parte, como compradores de ca-
deiras numeradas. Aos sócios dos clubes
devem ser reservados sempre locais para
assistirem aos jogos.

Estes aspectos são válidos para todos os
grandes estádios do Brasil e muito fáceis âe'solução. Desnecessário falar na brutal âes-
pesa com gente ociosa. Às vezes podem ser
vistos dois, três homens guardando a mes-
via passagem. As verbas da Loteria servi-
rfim para a inâenização justa e para a or-
ganizacão eficiente ãa questão ão descon-
forto (paradoxal) em nossos magníficos e
gigantescos estádios. Este é um ãos mais
relevantes problemas apresentados pelo pre-
sidente da CBD, o Almirante Heleno Nunes,
que com sua experiência adquirida muito
poderá fazer por nosso futebol, em sério pe-
rigo. Nada melhor do que a solução positi-
va âas experiências negativas. O Almiran-
te conhece isto profundamente.

No balanço geral, 1978 foi
um ano positivo para o voleibol.
Graças a razoável colocação do
Brasil nos Campeonatos AAundais
masculino e feminino, em rela-
ção a classificações anteriores (as
jogadoras obtiveram o sétimo lu-
gar, na União Soviética, e os jo-
gadores ficaram em sexto lugar,
na Itália), ao bom desempenho
dos altetas juvenis (tetracam-
peões sul-americanos) e a um
trabalho mais elaborado para o
treinamento das Seleções adul-
tas. O vôlei carioca, porém, sofreu
grandes desfalques com a ida de
Bernard Rajzman, para a*, Itália, e
Fernando Roscio, para os Estados
Unidos. O esporte amador, por-
sua vez, perdeu o próprio Fer-
nando e Luís Eymard, com a de-
núncia de sua condição de pro-
fissionais.

Uma tem

Vôlei/71!
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Flamengo foi o grande destaque do ano no setor feminino

muito irregularporada
Para o voleibol, 1978 foi um ano

de muitas conquistas mas também de
grandes perdas. Durante o ano, ai-
guns dos melhores atletas da Seleção
Brasileira foram atuar em outros pai-
ses, aumentando o contingente ja
bem expressivo existente no exterior.
Ficamos sem Bernard Razman, que se
foi para a Itália integrar o Bdlzlone
Panini, quando mal tinha Ingressado
no ápice de sua potencialidade em
equipes brasileiras que se fizeram re-
presentar lá fora.

Para os Estados Unidos, seguiu
Fernando Roscio, junto com Paulo
Roberto de Freitas e Bebeto — que
trocou mais uma vez o Brasil pela Li-
ga Profissional Norte-Amerlcana. E,
se o ano passado Bebeto ainda voltou
para o Campeonato Estadual, pelo
Flamengo, agora nem isso — ficou de
vez.

Denúncias

Cid treina o basquete
do Vasco para fugir da
marcação por pressão

O treinador Cid Fernandes, do Vasco, treinou sua
equipe ontem, procurando sempre conscientizar os
jogadores para sair de Uma possível marcação por pres-
são, a ser imposta pelo Flamengo na primeira partida
do quadrangular decisivo da primeira fase do Cam-
peonato Carioca Adulto de Basquete,' prevista para
sexta-feira, na quadra do Tijuca, na preliminar de
Municipal x Mackenzie.

O mesmo tipo de treinamento será repetido.hoje
e amanhã, já que Cid tem quase certeza de que o Pia-
mengo utilizará essa tática para surpreender o Vasco.
Nesses dois dias de treinamento, Cid tentará recupe-
rar o jogador Márveo — com uma torção no pé — e
definir a equipe que enfrentará o Flamengo, a partir
das 21h. Municipal x Mackenzie começará assim que
o primeiro jogo terminar.

Vasco e Flamengo vão disputar, pela primeira vez
neste Campeonato Carioca, o clássico do basquete,
pois ambos estavam em chaves diferentes e não jo-
garam ainda. O Flamengo se classificou para as finais
dessa primeira fase depois de disputar um triangular
com Fluminense e Tijuca. Mesmo assim, seu diretor de
esportes terrestre, Togo Renan Soares, o Kanela, acre-
dita que o Flamengo poderá chegar ao título.

_ Realmente, o Flamengo não esteve bem no tur-
no da primeira fase, melhorando acentuadamente no
returno. Acredito que melhorará ainda mais contra o
Vasco, porque é uma característica da equipe jogar
melhor contra grandes times, como é o caso do Vasco.

Kanela pretende ganhar os pontos da vitória do
Municipal, já que no turno o norte-americano Hutch

jogou sem condições. Segundo Kanela, ele está no
Brasil com um visto de turista e não pode participar
do Campeonato.

As finais da primeira fase do Campeonato prome-
te ser muito bem disputada entre os quatro clubes.
Tanto que o ex-treinador da Seleção Brasileira Juve-
nil do Flamengo e Olaria, Luiz Manzolillo, atualmen-
te dirigindo o Unidade União de Brasilia, virá ao Rio

apenas para assistir aos jogos decisivos.

Seleção Brasileira

Em São Paulo, as 18 jogadoras convocadas pelo
técnico Antônio Carlos Barbosa se apresentam dia 8

de janeiro, para os preparativos do Torneio Interna-

cional, contra Japão e Coréia. Essa competição servi-

rá como preparativo para o 7* Campeonato Mundial

de Basquete Feminino, que terá inicio dia 29 de abril,

na Coréia do Sul. _ -
Foram chamadas as jogadoras Hortencia, Cristi-

na liza e Virgínia, de Catanduva; Fátima, Simone,

Suzete, Solange c Vânia, de Bauru; Márcia, Mana Te-

resa Telma e Erodines, de Jundiai; Paula, de Piraci-

caba; Fátima, Regina e Cristina, do ABC; e Selma, de

São Paulo.

Ainda entre.as perdas, a do es-
porte amador, que até decisão em con-
trário da Federação Internacional de
Voleibol, não poderá mais contar com
Fernando e Luis Eyrnard — denun-
ciados como profissionais pelo presi-
dente da Confederação Sul-America-
na durante o Mundial de Roma, com
base na revista Volley-Ball Magazine.

O ano, porém, trouxe vitórias. A
começar pelo próprio Mundial, onde a
Seleção Feminina, no torneio dispu-
tado na União Soviética, obteve a sé-
tima colocação (atrás da equipe cam-
peã de Cuba, Japão, União Soviética,
Coréia do Sul, Estados Unidos e Chi-
na) e a Seleção Masculina classificou-
se em sexto lugar, depois da União
Soviética (campeã), Itália, Cuba, Co-
réia do Sul e Tcheco-Eslováquia — to-
dos adversários respeitáveis.'

Sob a supervisão dos técnicos
Paulo Russo (masculino) e Ênio Fi-
gueiredo (feminino), a Seleção Adulta
mereceu um tratamento em 1978 se-
melhante ao da Seleção Juvenil, no
ano anterior. Esta iniciou um plane-
jamento pioneiro, no esporte amador,
em termos de treinamento: prepara-
ção intensa, concentração permanen-
te etc. Apesar dé todas as dificulda-
des dos atletas em conciliar trabalho,
estudo e Seleção, conseguiu-se um re-
sultado quase satisfatório.

As equipes juvenis dos técnicos
Jorge Bittencourt (masculino) e José
Carlos Brunoro (feminino) deram
provas, 12 meses depois, de que o es-
quema iniciado para o Mundial da ca-
tegoria, em 77, deu bons frutos. Mui-
tos atletas participaram do Mundial
de Adultos e a maioria mostrou o de-
senvoivimento de tal trabalho no Sul-
Americano Juvenil, disputado há pou-
co no Rio, depois da desistência do
Uruguai de sedià-los.

Tumultuado pelo imediatismo, pe-
lo desconhecimento dos adversários,
pela falta de tempo para o treina-
mento e até pela falta de locais para a
disputa dos jogos — os ginásios dos
clubes, à exceção do Tijuca, eram pe-
quenos e o Maracanãzinho achava-se
alugado para festas de formatura e
comemorações de Natal — os brasi-
leiros conseguiram superar as adver-
sidades e conquistar o tetracampeo-
nato, tanto no masculino quanto no
feminino.

E' bem verdade que os demais
países inscritos exibiram nível técnico
bem inferior, pois a maioria simples-
mente iniciava a formação de equi-.
pes, com o objetivo de criar uma nova
geração de atletas adultos. Nem mes-
mo os melhores adversários —Ar-
gentina (masculino) e Peru (femlni-
no) — mostraram um jogo à altura

e perderam na final para o Brasil,
sem vencer um set, o que tirou a mo-
tlvação e a competitividade das par-
tidas.

Como incentivo e experiência em
jogos internacionais, o Sul-Americano
Juvenil foi válido e os atletas corres-
ponderam. Tanto que, mais uma vez,
Renan, Amaurl, Montanaro, Jacqueli-
ne, Ivonete, Fernanda e vários outros
fazem parte da convocação para a Se-
leção Adulta que disputará o Sul-
Americano de 1979, na Argentina e o
Pan-Americano de Porto Rico.

Com isso, o Brasil começa a ter
opções em suas escalações. E passamos
a ver equipes mescladas com a expe-
rlêncla de Moreno, William e Deral-
do .ou Denise, Célia Regina e outros
tantos veteranos permanentes das
Seleções Brasileiras, com a potenciali-
dade de Grangeiro, João Siqueira, Ré-
gis ou Lenice, Marta e Adriana. Ao
mesmo tempo que perdemos alguns
atletas para o exterior, estamos sen-
tindo a possibilidade de substitui-los.

O novo Brasileiro
Novidade também em 1978 foi a

nova forma de disputa dos Campeo-
natos Brasileiros — agora em divi-
soes, com ascenso e descenso das
equipes — o que permite mais equi-
líbrio entre os jogos e maiores pos,-
sibilidades a todos os Estados.

O Rio, no feminino, e São Paulo,
no masculino, foram campeões na
primeira divisão. Passaram para a
segunda Pará e Ceará (feminino) e
Pará e Pernambuco (masculino). Fo-
ram para a primeira Rio Grande do
Sul e Brasilia (feminino) e Rio Granr
de do Sul e Minas Gerais (masculi-
no), e, para a terceira, Maranhão e
Goiás (feminino) e Goiás e Rio Gran-
de do Norte (masculino).

No Brasileiro de Clubes Cam-
peões, a equipe feminina do Flamen-
go saiu vitoriosa, estendendo a su-
premacia que obteve este ano em
quase todas as categorias cariocas. No
masculino, destacou-se o Paulistano,
com o bom voleibol de sempre. Em
termos sul-americanos, apareceu .me-
lhor o Fluminense, vencedor do Cam-
peonato dos Campeões, no Chile.

No vôlei carioca feminino, real-
mente o ano pertenceu ao Flamengo.
Conquistou o bicampeonato juvenil e
infantil dos torneios municipais, ven-
cendo ainda as categorias infanto-
juvenil e adulta. Nesta última, em
disputadíssima partida com o Flumi-
nense, que levou ao ginásio da AABB,

Mara Bentes

na Lagoa, uma quantidade de públi-
co incomum — principalmente se tra-
tando de jogo feminino.

No masculino, pode-se dizer que
a maior vitória coube ao Botafogo,
que reconquistou seu lugar entre as
equipes adultas, deixando em segun-
do o Fluminense, campeão de 77. Nes-
ta categoria, o Botafogo já foi im-
batível e detém os títulos cariocas de
1939 a 1942, 1945, 1946, 1950, 1962 e
1965 a 1975, perdendo a hegemonia no
ano seguinte para o Fluminense. En-
tre seus triunfos, em 78, figura tam-
bém o bicampeonato infantil.

Tratando-se ainda de voleibol ca-
rioca, foi uma pena a Federação nao
ter conseguido levai* à frente seus pia-
nos de interiorização e massificação
do esporte, que foi a tônica do Cam-
peonato Estadual de Vôlei em 77. Sem
nenhum novo adepto e com menor
número de participantes, o torneio
nem pôde ser "realizado fora dos gi-
násios municipais. Sua programação
inicial previa jogos em Nova Fribur-
go e Volta Redonda. Um dos motivos
principais' foi a realização do Sul-
Americano Juvenil, encaixado em
meio ao calendário do esporte, o que
ocasionou a diminuição de rodadas
para apenas seis.

Simples adiamento
Os planos, porém, não foram es-

quecidos, simplesmente adiados. En-
quanto isso, surgiram três novos filia-
dos: o Nova Friburgo o Monte Libano
e o.Marã. O número de atletas inseri-
tos na Federação também aumentou
— esse ano foram cadastrados mais
429 jogadores, elevando o total de
registros para 10 mil 245 — o que,
no minimo, é promissor.

O próximo ano traz para o vo-
leibol grandes responsabilidades,
principalmente à Seleção Brasileira
Feminina, que disputará o Sul-Ameri-
cano Adulto, na Argentina. E' que o
vencedor do torneio representará o
continente nas Olimpíadas de 1980, em
Moscou; apesar-de todo o desenvol-
vimento do esporte, nunca o Brasil
disputou, na categoria.

Mais uma vez as grandes, adver-
sárias serão as peruanas, que tira-
ram do Brasil a liderança de muitos
anos no setor adulto feminino e de-
monstraram, em 1978 que sua rea-
ção é para valer. Tanto que derrota-
ram o Brasil também na categoria in-
fanto-juvenil, no Sul-A m e r 1 c a n o
disputado na Argentina, em fins de
fevereiro.

Categoria
Adulto

(sem limite)
Juvenil

(até 19 anos)
Infantil

(até 15 anos)
Infanto-juvenil

(até 17 anos)
Mirim

(até 13 anos)
Aspirantes

(até 21 anos)

Categoria
Infanto-juvenil

(Ia. divisão)
Juvenil

(Ia. divisão)
Clubes

(Ia. divisão)

CAMPEÕES CARIOCAS

Masculino
1.° Botafogo
2° Fluminense
1.° Fluminense
2.° Ffamengo
1.° Botafogo
2.° Flamengo
1.° AABB
2.° Fluminense

1 °. AABB
2.° Flamengo
1.? Fluminense

, 2.° Flamengo
CAMPEÕES BRASILEIROS

Masculino
1 Minas
2.° Rio
1.° São Paulo
2.° Rio
1,° Paulistano
2.° Flamengo

Feminino
1.° Flamengo
2.° Fluminense
1.° Flamengo
2.-° Tijuca
1.° Flamengo'2.° Fluminense

1.° Flamengo
2.° Tijuca
1.° Botafogo
2.° Fluminense
1.° Fluminense
2.° Tijuca

S
Feminino

1,° Minas
2." Rio
1.° Rio
2.° Minas
1.° Flamengo
2.° Minas Tênis

Lotus é de novo
verde, como no
tempo de Clark

Londres — Em conseqüência do
contrato firmado com um novo patro-
cinador, a Martini Rossi, indústria ita-
liana, os Lotus entrarão nas pistas em
1979 com novas cores, substituindo o
preto do antigo patrocinador, a John
Player Special, peo verde que caracte-
rizou a equipe no tempo das glórias de
Jim Clark. Terão, ainda, faixas bran-
cas e vermelhas,- cores da Martini
Rossi.

O acordo com a Martini Rossi é
por dois 

'anos, e nele está incluída
também a permanência dos pilotos
Mario Andretti e Carlos Reutemann.
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Campo Neutro
3tm>. Inácio Wtmwck,

-r\ ODE ser que cu esteja ficando velho,
L_J mas quanto mais ouço falar na nova

JL Copa do Mundo do senhor João Ha-
velange, com 24 times, mais sinto

saudades da velha Copa, aquela que se aca-
bou em 1970.

Já não gostei nem do modelo usado em
1974 e 1978, que, para mim, foi um dos prin-
cipais responsáveis pela implantação âo fu-
tebol defensivo. Sem falar na suspeita sobre
a lisura de certos resultados, como aquela vi-
tória da Argentina sobre o Peru.

Bom mesmo era o métoâo antigo, onde
a eliminação era direta e o técnico mandava
o time a campo para ganhar o jogo, em vez
de ficar fazendo contas sobre número de
pontos e saldo âe gols.

Em 1954, para chegar à disputa do ti-
tulo, a Hungria teve que passar nada mais
nada menos que pelo Brasil e pelo Uruguai,
que eram, afinal, o vice-campeão e o campeão
do mundo. Aqui, no Rio, âe ouviâo colaâo ao
ráâio, toâos sabíamos que era naquele dia
ou nunca. Não haveria oportuniâaâe âo trei-
naâor aparecer âepois para âizer: "Não, meus
amigos, pelo nosso salão áe gols ainâa poãe-
mos chegar à final se ganharmos áe Fulano
por tanto e a Hungria só áerrotar Sicrano
por não sei quanto."

Era o arama, que nos chegava cheio âe
emoções na voz inflamaâa âos locutores, en-
quanto hoje uma Copa só transmite, pela
televisão, imagens insípiáas áe times esca-
laâos com Chicões para garantir empates ãe
0 a 0.

Até hoje contam-se episóâios repassa-
dos de paixão sobre as horas que anteceãe-
ram aquele jogo. A entraáa âe Zezé Moreira
no hotel, com a notícia áe que pegáramos o
pior aâversário possível, os jogaãores bravos,
como Julinho e Djalma Santos, que não se
impressionavam com o inimigo, outros que
teriam preferiáo comer pasta áe ãentes.

Por que tuão isto? Porque, na Copa, âa
quarta-ãe-final em diante, o jogo era deci-
sivo, todos os jogos eram decisivos.

ENTRAMOS 

em campo e, em 10 minu-
tos, perdíamos de 2 a 0. Nossos be-
ques caíam, Didi escorregava, Casti-
lho não via a bola que passava à sua

frente. Quando eu escrevi acima que per-
díamos por 2 a 0 com 10 minutos de jogo,
escrevi mal. Perdíamos por 2 a 0 com oito
minutos de jogo, mas o time começou a se
reencontrar na coragem de Djalma Santos,
de Julinho, de índio, de Humberto Tozzi.

O jogo corria debaixo de chuva, com
pontapés de parte a parte. Não o pontapé
moderno, científico, dado para irritar o

• adversário, ganhar tempo ou simplesmente
interromper uma jogada. Era jogo de ponta-
pé porque era um jogo disputado para ga-
nhar, em um campo que era um lamaçal. A
folhas tantas vem um pênalti contra a Hun-
gria. Houve quem não quisesse cobrar, mas
Djalma Santos disse:

— Eu cobro.
Foi bom que ele cobrasse, pois já na-

quele tempo se dizia que o Brasil não ga-
nhava as Copas porque nossos times tinham
muitos negros e os negros se acovardavam.
Mas Djalma não se acovardou. Julinho de-

pois também fez um gol maravilhoso e até
o último minuto, quando Kocsis fez novo

gol de cabeça, o Brasil lutou contra a der-
rota. Poderia ter ido para uma prorrogação,
como foi o Uruguai — afinal também der-
rotadopor 4 a 2.

•m j A Copa ãe 1958 passamos > maus

\l momentos para eliminar o País

jf \ de Gales por 1 a 0, num primor de
jogada felizmente áocumentaãa

para sempre em filme: Pele ãeu um peque-
no balão no zagueiro central e, antes que a
bola chegasse ao chão, tocou no canto di-
reito âo goleiro. '

Em 1962-, em Vina ãel Mar, derrotamos
a Inglaterra por 3 a 1 e Garrincha tornou

famoso o lateral-esqueráo Flowers, pelas
agruras a que o submeteu. Qualquer âesses

jogos teve muito mais paixão âo que o jogo
âo Brasil com a Argentina em Rosário,

quanáo os dois técnicos jogaram para em-

patar. Naquela época, não se poãia empatar.

Agora, vem aí a Copa âo Munâo com 24
times. Meu Deus, e quem vai assistir a Zaire
x Haiti? Imaginem a sensaboria: quatro gru-
pos áe seis países, de cada um sainão âois

para seguir aàiante.
Os oito assim classificaâos ãiviãem-se

no sistema infelizmente adotado em 1974.
Teremos novamente duas chaves de quatro,
com classificação por pontos e salão de gols.
E novamente lá estarão os técnicos, com má-

quinas de calcular no bolso.
Tudo, dizem, por causa da televisão. Mas

aposto que a televisão, depois de exibir se-
melhante Supercopa, não conseguirá mos-
trar metade da técnica, da beleza e da luta
da velha Minicopa, a Copa de 1970

O novo Lotus, com faixas em branco e vermelho
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• Sc existe alguma preo-
cupnçúu entre om dirigente»
do Guarani 6 a renovação
do contrato de Zenon, que,
todos sabem, vai pedir uma
importância bastante eleva-
da. principalmente depois
de ser apontado como a re-
veláção de 78. Em principio,
os dirigentes estão dispostos
a loferccer luvas altas, par-
celadaniente, e slárlo men-
sal em torno de Cr. 70 mil.
Mas, já pensando no fra-
casso das negociações, estão
tratando de contratar Luis
Carlos, que pertence ao
Grêmio, mas vem-se relan-
do no futebol mineiro (está
emprestado ao América). O
jogador foi Indicado aos dl-
rigentes do Guarani pelo
próprio técnico do clube,
Carlos Alberto Silva.

O Coríntians conseguiu
superar, cm termos brutos, a
importância de C$ 70 ml-
lhões em arrecadações ao
longo dos 61 jogos que dis-
putou este ano, e perto de
Cr. 25 milhões líquidos. Seu
público pagante foi superior
a 2 milhões de torcedores.
Rui Keí acabou sendo o ar-
(ilheiro do time, seguido de
Palhinha e Sócrates.

As eleições presidenciais
no Grêmio, de Porto Alegre, *

previstas para amanhã,
movimentaram o ambiente
no clube, sobretudo por cau-
sa da campanha da opo-
sição, representada pelo vi-
ce-presidente Alberto Galia
que procura atrair os 300
conselheiros com direito a
Voto — o Grêmio já está
enquadrado no Decreto-Lei
80 228 — com o argumento
de que o atual presidente
Hélio Dourado, candidato à
reeleição, contribuiu para a
perda do título da têmpora-
da. Já no Internacional ,
o ambiente é de total tran-
quilidade.

• O técnico Dino S a n l,
que está passando as férias
em Porto Alegre, voltará a
Montevidéu na próxima se-
gunda-feira para dar início
aos treinamentos do Pena-
rol, clube que dirige atual-
mente. O Penarol vai dispu-
tar um amistoso a 9 de j a-
neiro, em Londres, contra
o Nottingham Forest, parti-
da de caráter beneficente,
pois abrirá o Ano Interna-
cional da Criança. Dino, que
acaba de ganhar três títu-
los no futebol uruguaio, elo-
giou muito os jogadores do
Penarol, principalmente
Francisco Morena, o artl-
lheiro do time.

• O presidente da CBD,
Almirante Heleno Nunes,
negou ontem que tenha to-
mado a iniciativa de proi-
bir a venda dos passes de
Zico pelo Flamengo e de Ro-
berto pelo Vasco. Explicou:
"A CBD não tem como proi-
bir que os clubes se desfa-
çam do passe de qualquer
jogador, seja quem for.
Por isso, o que andam fa-
lando por ai sobre uma pos-
sivel interferência de nossa
parte para impedir a venda
de Roberto e Zioo para o.
exterior não passa de boato.
Se ainda fosse ano de Copa
do Mundo, os rumores teri-
am alguma procedência.

t O goleiro German Pala-
cios, de 24 anos, do Union
Canto Grande, morreu ins-
tantaneamente ao sofrer <no
peito o impacto de' um chu-
te desferido por um atacan-
te do San Lorenzo, durante
uma partida amistosa
disputada entre os dois clu-
bes peruanos em San Juan
de Lurigancho, a 10 quilo-
metros de Lima, com a pre-
sença de cerca de 2, mil pes-
soas.

• Sotil e Velasquez, astros
do futebol peruano, viaja-
ram ontem de Lima para
Bogotá, a fim de se apre-
sentarem ao Independente
de Medelin, do qual cada
um receberá 150 mil dólares
(mais de Cr$ 3 niilhões) por

um ano de contrato. O Ali-
anza, como a maioria dos
clubes peruanos, passa por
uma crise econômica e não
teve outra saida a não ser
ceder os dois jogadores me-
diante uma compensação de
95 mil dólares. Os clubes re-
clamam por uma ajuda do
Estado, que, entretanto, em
vez de diminuir os impostos,
tende a aumentá-los.
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Bosco garante que
compra Mastrangelo
sem dinheiro vivo

¦*mí%%l

Sem tênis, os jogadores da Seleção correram.na Praia do Pepino, onde o panorama era mais agradável que nas Pairas

Seleção Carioca de juvenis Carlos Alberto Silva
troca dois no próximo jogo quer salário elevado

para dirigir o Vasco

Apesar das expectati-
vas pessimistas e dos
comentários sobre o alto
preço do passe de Mas-
trangelo, do Boca Junl-
ors, o supervisor do Fia-
mengo, Domingo Bosco,
garante que poderá con-
tratar o atacante sem
gastar dinheiro*,, trazen-
do-o em troca de dois
amistosos entre os dois
clubes, um no Rio e ou-
tro era Buenos Aires.
Bosco aponta três fortes^
razões para o seu otimis-*
mo:

— O Boca Juniors está
desclassificado do Cam-
peonato Argentino, o
jogador já manifestou o
aea desejo de jogar no
Rio e, além disso, está
com quase 30 anos, o que
deve facilitar muito as
coisas. O nome de Mas-
trangelo é, na verdade,
o único que não con-
sidero, no momento,
uma especulação porque
o Coutinho realmente
quer vê-lo na equipe e o
considera a solução mais
indicada para o proble-
ma da ponta direita.
BOSCO OTIMISTA

A entrada de. Zanata no
lugar de Leandro e de Xiita
no de André devem ser as
alterações da Seleção Cario-
ca de Juvenis para o jogo
de sábado, conta-a o Espírito
Santo, em Vitória. O técnico
Joel Martins marcou para
ns 9h de hoje o primeiro
treino tábileo da semana, em
Marechal Hermes.

Onltem, a corrida que es-
tava programada para as
Pataeiras não pôde ser rea-
lizada porque o roupeiro da
Seleção não levou tênis pa-
ra os jogadores. Por iisso, oa
exercícios foram transferi-
dos para a praia do Pepino.
Leandro se apresentou com
fortes dores nia clavioula es-
que .da e deve gesstur o local
para uma recuperação mais
rápida.

REVEZAMENTO

A-respeito da substituição
de André poir Titã, o técnico
Joel Martins disse que já
era de seus planos fazer o
revezamento entre estes jo-
gadores que considera de
nivel equivalente e com ca-
racteristicas semelhantes.

— Esse revezamento esta-
va dependendo do resultado
contra o Brasilia, pois se
nós perdêssemos ou empa-
tássemos e eu tirasse o An-
dré podia parecer que eu
o estava culpando pelo re-

sultado. Mas como nós ven-
cemos, e bem, pretendo fa-
zer esta modificação já que
considero os dois jogadores
de ótimo nível.

Em relação à contusão) de
Leandro, o técnico não esta-
va a par da real situação
jo jogador, já que houve
uma confusão e ele se apre-
sentou em Marechal Her-
mes em vez de se apresen-
tar no Mourisco.

Mas o pai de Leandro te-
lefonou para o médico José
Augusto e disse que as ra-
diografias que o jogador fez
em Cabo Frio haviam aou-
sado alguma gravidade., e
que o médico que as tirou
recomendou que o ombro de1
Leandro fosse gessado.

Joel espera qjue Leandro
melhore durante a semana,
mas, se não puder jogar,
entra o Lateral Zanata, do
Botafogo.

Durante a semana, Joel
pretende insistir no treina,
mento de jogadas pelo
meio, já que ele achou que
o time ainda não assimilou
este tipo de ação e falta
um pouco de entrosamento.

— No jogo passado até
que foram realizadas boas
jogadas pelas pontas, ape-
sar do pouco tempo ãe trei-
namento que tivemos. Ago-
ra vou insistir nas jogadas
pelo meio até que os joga-
dores e s t e j a m realmente
preparados para utilizá-las

e aumentar nossas opções
ofensivas.

A respeito da Seleção do
Espirito Santo, Joel não te-
ve muitas informações, e
achou o placar de seu pri-
meiro jogo — perdeu para
o Goiás por 6 a 3, em Goia-
nia — muito estranho.

— Um placar de rruuütos
gols dos dois times não é
revelador. Não sabemos se
os ataques são bons ou se
as defesas é que são ruins.
E' tudo uma incógnita. Por
Isso vou preparar o time
para o que der e vier. Achei
que contra o .Brasilia rende-
mos 60% e pretendo au-
mentar esse percentual a
cada Jogo.

MINAS PRONTA

O téonico Dawson Laviola
tem .apenas auna dúvida-na
Seleção de Minas Gerais —•
faz parte do grupo C, da
Seleção Carioca — que es-
tréia no sábado, contra o
Brasilia, na Capital federal:
o centro-avante Wagner
ainda está no Departamen-
to Médico e, se não jogar,
entoa Mauriinho. O resto do
time já está definido e de-
verá jogar com Márcio, Zé
Carlos, Luis Carlos, Alexan-
dre e Ferreira; Paulo Mar-
tins, Magela e Mateus;
Carlinhos, Wagner (Mauri-
¦nho) e Renato.

Por não p retenderem
onerar a folha de pagamen-
to, os dirigentes do Vasco
encontram muita dificulda-
de para trazer Carlos Alber-
to Silva, que, de início, jul-
gavam fácil adquirir ao
Guarani. Mas o técnico não
sai de Campinas por orde-
nado inferior a CrS 100 mil.

Enquanto os diretores do
Vasco tentam, sem sucesso,
contratar um técnico para
o time de profissionais,
Orlando Fantoni — que
passa as férias em Belo Ho-
rizonte — já tem a sua
transferência praticamente
assegurada para o Atlético
Mineiro.

O PREFERIDO

Embora Carlos Alberto
Silva seja o preferido da di-
reção do Vasco,.para ocupar
a função de treinador do
time de profissionais, é pos-
sivel que deixe de interes-
sar, nos próximos dias, pois
os dirigentes acham que ele
vem fazendo muitas exigén-
cias.

Caso no fim da semana
não cheguem a .um acordo,
a direção • do Vasco conti-
nuará buscando um treina-
dor para substituir Orlando
Fantoni e apenas um deta-
lhe'está praticamente deci-
dido: o blube não contrata
nenhum técnico de renome,

para não onerar a folha de
pagamento.

Enquanto isso Fantoni es-
tá praticamente no Atléti-
co. Sua cotação subiu mui-
to, a partir do momento em
que Telê anunciou, em Belo
Horizonte, que não preten-
de dirigir qualquer equipe
nos próximos três meses.

O presidente Valmir Pe-
reira, do Atlético, disse que
Fantoni ainda não foi ofi-
cialmente consultado, mas
que até o final da semana
tudo estará resolvido. O téc-
nico também prefere não
falar sobre sua ida para o
Atlético, mas já deixou cia-
ro em várias entrevistas
que, se depender de sua
vontade, não sai de Belo
Horizonte.

— Oficialmente não há
nada, mas todos sabem que
gostaria de retornar ao fu-
tebol mineiro. Fiquei dois
anos no Rio e fiz grandes

¦amigos por lá, principal-
mente no Vasco. Entretan-
to, como já disse, não gosto
de passar três temporadas
num mesmo clube e esta foi
a única razão da minha sai-
da — comentou Fantoni.

No Vasco, há um grupo
interessado na contratação
de Oto Glória, mas o presi-
dente Agatirno Gomes pre-
fere Carlos Alberto Silva e
mantém seu ponto-de-vista,
enquanto não receber uma
resposta oficial deste trei-
nador.

Bosco reconhece o s
problemas financeiros do
Flamengo mas acredita
em sua habilidade no
contato que terá com o
empresário Ratinoff,- dia
6 de janeiro, em Buenos
Aires. De qualquer for-
ma, mesmo se fracassar
a contratação de Mas-
trangelo, o Flamengo
poderá tentar — talvez
por empréstimo — o
ponta Manfrini, que
mostrou um bom futebol
este ano pelo Madureira,
especialmente nas par-
tidas contra o próprio
Flamengo.

Não há, porém, segun-
do Bosco, interesse
oficial imediato do Fia-
mengo em Manfrini, por-
que todo o esforço con-
tinua concentrado e m
Mastrangelo:

— Faço questão de
dizer que outros jogado-
res importantes do nosso
elenco não serão negoci-
ados. Esta história da
troca de Toninho por Gil
não partiu da Gávea,
nem é nossa intenção
dispensar o Toijinho,
pois nosso treinador
acha sua presença indis-
pensável e os dois late-
rais serão os mesmos
desta temporada.
RENOVAÇÃO
DE JÚNIOR

Na noite de Natal, em
sua residência, o super-
visor Bosco iniciou oi; en-
tendimentos para a re-
novaçáo do contrato de
Júnior, que termina no
finai desta semana e,
praticamente, acertou a
permanência do lateral

na Gávea. Júnior ganha
CrS 28 mil mensais e
deverá ter o salário do-
brado, como recompensa
ao seu excelente desem-
pehho nas últimas com-
petições:— Faltam os detalhes ¦
finais — informou o
supervisor — mas o joga-
dor disse que nao admi-
tia sair da Gávea e sua
disposição é mais uma
garantia para a nossa
tranqüilidade.
LUISINHO ASSINA

Hoje, às 18 horas, Lui-
sinho assinará contrato
com o Flamengo s re-
ceberá as primeiras re-
comendações para a
nova fase no clube. Bos-

-co acha importante que
a torcida o prestigie nes-
tes primeiros tempos, pa-
ra facilitar a sua adap-
tação. Luisinho será re-
serva de Cláudio Adão
mas, dependendo de
suas atuações, é possível
até que componha a du-
pia de área titular,
fixando-se Zico em uma
posição entre o meio-
campo e o ataque.

Apesar da certeza de
que todos os jogadores
em regime de emprés-
timo serão dispensados
em 79, os dirigentes do
clube não querem anun-
ciar qualquer medida
nestes dias em respeito
aos profissionais e para
preservar sua imagem.
Mas é certo que nem
mesmo Cléber e Alberto
continuarão na Gávea.
ADAPTAÇÃO
DE ESTATUTOS

A diretoria do clube
pretende adaptar os es-
tatutos do clube às
novas d eterminações
presidenciais, o mais ra-
pidamente possível, pois
seu objetivo é realizar
eleições, antes mesmo do
Campeonato Estadual.
No entanto, integrantes
da oposição — a maioria
do atual Conselho Deli-
bqrativo — não têm
pressa e estudam ainda
uma forma de? jurídica-
mente, impedir que a
adaptação beneficie seus
adversários. Tudo indica,
com esses problemas,
que a sucessão do atual
presidente se realize em
março ou abril.

Em Belo Horizonte, fo-
ram depositados ontem
Cr$ 6 mil em nome do
goleiro Raul, em uma
agência da Caixa Econô-

mica Estadual, para
evitar que o jogador fos-
se preso e impedido de
viajar para a Alemanha.
A quantia refere-se a
dois meses de pensão ali-
mentícia que Raul
devia a seus dois filhos
menores, com prazo de
quitação até 26 de de-
zembro.

Uruguai faz proposta de
Crí$ 20 milhões a Menotti

Ufa v:- (f^<\

Bwenos Aires — O técnico argen-
tino César Luis Menotti, campeão do
mundo, anunciou ontem que está es-
tudando uma proposta de 1 milhão de
dólares — mais de Cr$ 20 milhões —
para dirigir a Seleção Uruguaia duran-
te quatro anos. A notícia torna mais
difícil ainda a renovação do contrato
de Menotti com a Associação de Fute-
boi Argentino (AFA), que termina no
dia 31.

Mesmo antes de receber a propôs-
ta do Uruguai, Menotti já considerava
problemática sua permanência à f ren-
te da Seleção Argentina, em conse-
quência da disparidade entre suas exi-
gências para renovar o contrato e o
valor que a AFA estava disposta a lhe
oferecer.

Menotti pediu luvas de 100 mil
dólares (mais de Cr$ 2 milhões) e sa-
lários mensais de 10 mil dólares (mais
de Or$ 200 mil), que os dirigentes ar-
gentinos consideraram cifras elevadas
(na verdade, segundo fontes extra-
oficiais, a proposta da AFA não passa
de 40% do que o treinador pretende).
Menotti se mostra completamente de-
siludido, a propósito de continuar tra-
balhando em seu país — o que deixou
claro em declarações prestadas ontem:

Seis meses depois do titulo
mundial, o futebol argentino continua
sofrendo dos mesmos males: o êxodo
de seus melhores jogadores, a falta de
critério na organização dos campeo-
natos e a inoperancia.

E termina com uma frase de de-
sencanto:

A conquista da Copa não passa,
hoje, de uma linda lembrança.
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Fluminense Botafogo Dirigentes do América
procura reúne só pretendem procurar
uma clinica os clubes Froner até 6. a-feira

ÍÍk WÈÊSÊM»ísÉÜWII
Menotti, distante da AFA

GALVÃO E REPRESSOR.

O técnico Adimildo Chirol
e vários integrantes da Co-
missão Técnica do Flumi-
nense vtiajam hoje para Te-
resópolis, a fim de conse-
guir uma clínica onde a
equipe possa ser saibmetida
a exames médicos enquanto
estiver naquela cidade, du-
rante a fase de condiciona-
mento fisico, após as férias.

A delegação do Fluminen-
se ficará no Hotel Teresópo-
lis e treinará nos campos

¦iío Várzea e da Granja Co-
mary, utilizados pela Se-
leção Brasileira durante *
fase preparatória para o
Campeonato Mundial d a
Argentina.

Em termos d e contra-
t aç ã o, o vice-presidente
Paulo Ribeiro assegurou
que, por enquanto, não há
nada previsto. Tudo depen-
dera das reuniões que ainda
terá com a Comissão esta
semana. O dirigente quer
•resolver este assunto antes
do finai das férias dos joga-
dores para que a equipe si-
ga para Teresópolis já defi-
nida.

Em Buenos Aires, o presi-
.dente do Huracán, Osvaldo
de Santiis, desmentiu o inte-
resse por Doval e que em
nenhum momento pensou
na contratação deste ata-
cante.

— Não sei como explicar
a origem desta noticia.
Acredito que Doval esteja
Interessado em vir para cá.
Mas primeiro é preciso que
estejamos Interessados nele,
o que não acontece.

Para decidir problemas
relativos ao Campeonato de
Profissionais de 79 e tomar
uma posição uniforme, a
ser levada à próxima reu-
nião do Conselho Arbitrai,
os presidentes do Botafogo,
F1 a mengo, Fluminense e
Vasco vão se encontrar ho-
je à tarde, no escritório da
firma de Charles Borer, na
Rua Evaristo da Veiga.

Um dos pontos submeti-
dos a discussão diz respeito
à redução da +.axa atual de
10%, cobrada pela Fede-
ração em qualquer jogo, ofi-
ciai ou amistoso. O Flamen-
go pleiteia a redução, bem
como um sistema de pre-
miação especial para quem
tiver o título de campeão
carioca de futebol.

O vice-presidente de fute-
boi do Botafogo, Rogério
Correia, pretende também

• apresentar um projeto a ser
entregue ao presidente
Charles Borer, no sentido
de que a Federação restabe-
leça o Campeonato de Aspi-
rantes, com os respectivos
jogos servindo de prelimi-
nar aos do Campeonato
principal, como acontecia
há anos atrás..

Rogério Correia julga im-
portante a volta dos aspi-
rantes:

— Assim, os juvenis pas-
sariam por uma etapa in-

¦ termediária de adaptação,
enquanto os reservas esta-
riam em atividade perma-
nente, o que acontece atual-
mente apenas durante os
treinos, em seus respectivos
clubes.

Depois de tentar
inutilmente um contato
com o técnico Carlos
Froner por todo o dia de
ontem, os dirigentes do
América decidiram insis-
tir em localizá-lo até 6a.-
feira, quando então pro-
curarão outro nome. Por
ordem d e preferência,
Fantoni, Jorge Vieira,
Paulo Amaral ou Paulo
Emílio. O Sr Leo Almada
pretende definir o assun-
to até o fim desta sema-
na.

Se o problema do téc-
nico está" apenas en-
caminhado, outra ques-
tão que preocupava o
Departamento de Fute-
boi, no' entanto, já está
resolvida. O futuro dire-
tor do Departamento, Sr
Valter Soltanovitch, con-
firmou para as próximas
72 horas o depósito de
Cr$ 500 mil, a crédito do
Palmeiras, para a com-
pra do atacante Mário.

Ontem de manhã che-
garam ao Andarai duas
notícias que entristece-
ram todo o Departamen-
to de Futebol do Améri-
ca. A primeira, prove-
niente de Niterói, dando
conta de que o lateral-
direito Zé Paulo, ex-
juvenil e que seria lan-
çado no time titular já
no próximo campeonato,
havia sido esfaqueado

durante uma festa e en-
contra-se em estado gra-
ve, internado no Hos-
pitai de São Gonçalo. A
outra, através de um te-
lefonema da cidade de
Campo Grande, em Mato
Grosso, informando que
o quarto-zagueiro Eral-
do, que fora passar lá o
Notai com a família, ha-
via sofrido um desastre
automobilístico. O za-
gueiro teve de levar 25
pontos no rosto. Seu és-
tado de soúde, contudo,
não inspira cuidados, ao
contrário do jovem Zé
Paulo, que ainda não foi
considerado fora de peri-
go.Hoje de manhã o
Departamento de Fute-
boi se reúne para decidir
sobre o caso disciplinar
do jogador Bráulio, qua
faltou ao embarque da
delegação para o amis-
toso em Barroso, no di?
17 passado.

Q Sr Álvaro Bragança,
futuro presidente do clu«
be, deverá participar da
análise do problema, es-
tando a priori contra o
jogador, cujo argumento
de que teria que visitar
o filho doente em Porto
Alegre perde o valor ante
a sua presença.na sede
do clube, no dia seguin-
te, para receber o or-
denado.
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ONTEM 

fez um
ano que a Lei
do D i v ó r -
cio foi san-

cionada pelo Presi-
dente "Ernesto Geisel, e
neste período 6 mil 62
casais no Rio entraram
com pedidos de separa-
ção na Justiça. Contra-
riando as expectativas
(esperava-se um movi-
mento maior entre as
nove e já saturadas Va-
ras de Família), as se-
parações diminuíram
em relação ao ano pas-
sado, quando 7 mil 134
casais se desquitaram.

Embora o Juiz Luís
Murillo Fábregas, da
5a. Vara de Família,
afirme que a Lei 6 515
chegou na hora exata,
atendendo a uma reali-
dade social com imper-
feições corrigíveis, as
advogadas Kivea Maia e
Beatriz Fragoso susten-
tam o contrário: chegou
muito tarde, como todas
as outras, não trazendo
quase vantagem algu-
ma. E a Igreja é irredu-

tível em relação à in-
dissolubilidade do casa-
mento.

Juizes e advogados
são unanimes em afir-
mar que o divórcio no
Brasil atende a uma
minoria, pois os pobres
não se preocupam còm
o aspecto legal da sepa-
ração. Muitos não se ca-
sam, simplesmente vi-
vem juntos, e portanto
não há necessidade de
recorrer à Justiça. E nas
três Varas de Família
gratuitas do Rio, as
ações de alimento são
as de maior número.
Luís Murillo Fábregas,
Juiz e professor de Di-
reito Civil na Universi-
dade Gama Filho, expli-
ca: "Para o casamento,
gasta-se Cr$ 600. Como
é que alguém que ganha
o salário mínimo pode
casar?" Daí se conclui
que só a classe média é
a beneficiária da nova
Lei do Divórcio.

O preço dos honorá-
rios dos advogados não é
fixo, depende do clien-

te. mas um pedido de
separação consensual —
correspondente ao des-
quite amigável — ge-
ralmente custa entre
Cr$ 10 e Cr$ 15 mil. O
judicial, que pode ser
comparado ao desquite
litigioso, é mais caro,
superior a Cr$ 50 mil.
Com a vigência da Lei
do Divórcio, substituin-
do o desquite, a partir
do dia 26 de dezembro
do ano passado, os ca-
sais passaram a entrar
na Justiça com diversas
alternativas. Existe a
separação consensual e
a judicial, que só pode-
rá ser convertida em di-
vórcio três anos depois
de consumada. De acor-
do com a lei, deve-se
cumprir essa etapa, um
preparo exigido para
qualquer pessoa se di-
vorciar.

Até agora, foram em-
preendidas no Rio 4 mil
252 ações desse gênero,
somadas as consensuais
(amigáveis) e judiciais
(litigiosas). No mesmo

O Disco faz a festa

de fim-de-ano.

um reveillon de ofertas para você.

VINHO GARRÀFÃO TINTO
SUAVE - SECO - LICOROSO;-

CANTINA SÃO ROQUE
SANGUE DE BOI

CABEÇA DE TOURO
QUINTA DE CALDAS

CASTELO
CrS 63,50

BACALHAU. NORUEGUÊS SAITHE kg 80,00
NOZES AMERICANAS - PACOTE 250 G - CrS 22,00

Rio, 18 mil 247 casais
se desquitaram há três
anos, e estas pessoas po-
dem converter a sepa-
ração em divórcio, de
acordo com a nova le-
gislação. Outra possibi-
lidade de adquirir o no-
vo estado civil é provar
na Justiça uma separa-
ção de fato de mais de
cinco anos.

De acordo com os da-
dos dá Corregedoria de
Justiça do Estado do
Rio de Janeiro, até ago-
ra, 1 mil 810 casais es-
tão nestes dois casos.
Não há distinção nas ta-
belas entre os separados
de fato e os desquitados,
mas entre as ações de
divórcio consensual e
judicial. O primeiro,
com a concordância das
duas partes, e o outro
requerido por uma dè-
Ias.

Diz o Juiz Murillo Fá-
bregas: "A Lei é boa,
mas não há estrutura
para cumpri-la com efi-
ciência". Faltam fun-
cionários nas Varas de
Família, como em qual-
quer outro setor do Po-
der Judiciário, o que faz
com que tanto o ma-
gistrado como os escre-
ventes e bagrinhos da
5a. Vara de Família te-
nham de trabalhar
além do expediente. E
o Juiz explica que não
pode dispensar os fun-
cionários sem vínculo
com os quadros do Po-
der Judiciário. "Se a
ação é de alimentos,
precisa ser rápida, pois
a fome não espera". O
mesmo acontece no ca-
so de uma mulher que
apanha do marido, con-
tinua o Juiz. "Tenho de
prosseguir com a ação,
e então esqueço a lei,
permitindo que os ba-

grinhos fiquem, para
atender ao problema".

Quanto à Lei do Di-
vórcio, o Juiz admite
que existem falhas téc-
nicas e de redação, mas
com o tempo serão cor-
rígidas. E exemplifica:"É como uma criança
feia, que nasceu premar
tura e fica na incuba-
deira. Logo depois está
bonita e vistosa". Ele
diz que a nova legisla-

"No momento em

que a própria classe

média, que se

beneficia da lei,

questiona a

instituição do

casamento, o

divórcio não é tão

procurado"

ção veio atender ao mo-
mento social, tendo con-
tribuído para o divórcio,
a emancipação da mu-
lher, "que se liberou do
marido pelo emprego e a
pílula". E critica o di-
vórcio indireto: "Espe-
rar três anos para quê?
Isto foi uma intransi-
gência dos antidivorcis-
tas".

Lembra também que
o Artigo 38, que permi-
te só mais um casamen-
to ao divorciado, é mui-
to criticado e poderá so-
frer emendas, já sugeri-
das aos parlamentares.
De acordo com o magis-
trado, a Lei trouxe não
só benefícios em relação

à separação dq casal,
mas também> o ü t r a s
inovações, como o casa-
mento com regime de
comunhão parcial de
bens. Atualmente, casa-
se em regime de comu-
nhão de bens se se qui-
ser, uma das modifica-
ções ao Código Civil de
1916.

Em relação aos filhos,
há várias vantagens, se-
gundo o Juiz. Ele exem-
plifica com o Artigo 51,
que diz que tanto o le-
gítimo como o ilegítimo
terá direito a herança.
Antes, o filho legítimo
tinha 50% da herança,
e o outro somente 25%.
Outra das vantagens
apontadas pelo Juiz é
em relação à pensão:"Uma mulher de 40
anos pode ser abando-
nada pelo marido que
resolveu afirmar-se se-
xualmente, trocando-a
por um brotinho", diz.
E acha "justo, judicial e
moralmente", que ela
tenha sua pensão, mes-
mo depois que o marido
morra. Aí, seus descen-
dentes continuarão pa-'
gando.

Para as advogadas
Kivea Maia e Beatriz
Fragoso, que dizem ter
90% de clientes mulhe-
res, a Lei do Divórcio
pouco mudou: trouxe
apenas a possibilidade
de um segundo casa-
mento; nenhuma mu-
dança em termos de
qualidade: 

"Só fanta-
sia. O espírito, o con-
teúdo, é o mesmo do Có-
digo Civil de 1916", afir-
mam. E acrescentam
que a Lei devia ter vin-
do há mais de 20 anos,
pois 

"quem é que não
recebe a concubina do
amigo em casa?" Este,
inclusive, seria um dos
motivos da pouca pro-
cura do divórcio.

"No momento em que
a própria classe média,
que se beneficia da Lei,
questiona a instituição
do casamento, o divór-
cio não é tão procura-
do", dizem as duas, lem-
brando também que, na
Justiça gratuita, são
pouquíssimos os pedidos
de divórcio. "Lá, mais
uma vez fica claro que
os problemas são ali-
mentos e a lentidão que

"Para o casamento,

gastam-se Cr$ 600.

Como é que

alguém que ganha

o salário mínimo

pode casar?"

impede sempre a reali-
zação da Justiça".

Uma das críticas que
as advogadas fazem à
Lei é em relação aos
motivos que justificam
o pedido de divórcio:"Conduta desonrosa ou
qualquer ato que impor-
te grave violação dos
deveres do casamento e
torne insuportável a vi-
da em comum". Segun-
do elas, é a nova forma
que inventaram para o
adultério, injúria grave,
sevícias.

Kivea Maia comenta
que poderia existir um
dispositivo que permi-
tisse o pedido de divór-
cio, u n i 1 a teralmente,
sem exposição de moti-
vos. "Basta que um dos
cônjuges entenda que
não é possível a convi-
vência, para que se pos-
sa divorciar".
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A RENASCENÇA
Uma. tradição em móveis de estilo

Venha conhecer
nesta mansão, a maior
variedade em móveis

personalizados do
mais fino
acabamento.

Estacionamento para clientes

Rua do Catete, 194-196
Esquina c/Corría Dutra

Acesso pela praia do FlamMfO

Comenta ainda que"a 
pretensa liberação

da mulher" existe para
prejudicá-la. E ilustrou
sua posição com consta-
tações práticas: 

"Hoje,
os juizes não dão mais
altas pensões como an-
tigamente; a posse do
filho, antes geralmente
garantida à mulher, é
mais difícil".

Essa mudança nas de-
cisões dos magistrados
ocorre porque, segundo
as advogadas, alegam
que as mulheres podem
trabalhar, têm condi-
ções de sobrevivência,
já não dependem do ho-
mem. Mas, ao mesmo
tempo, o pedido de di-
vórcio pode ser feito por
tei* a mulher "conduta
desonrosa". E muitas
vezes um dos motivos é
chegar tarde em casa,
quando trabalha.

Dom Lourenço de Al-
meida Prado, Reitor do
Colégio São Bento, diz
que a posição da Igreja
em relação ao divórcio é
a mesma, de oposição, e
se funda na lei natural,
definida por lei positiva
divina: "O homem não
separa o que Deus
uniu." Explica que a
Igreja se preocupa mui-
to mais com as coisas
internas, da alma, que
com as sanções exterio-
res, "do tipo excomu-
nhão", para divorciados."Se há sanção exterior,
não sei", explica o bene-
ditino, e continua: "Po-
de haver ou deixar de
haver. O divórcio com
novo oasamento é visce-
ralmente contrário à lei
de Cristo e da Igreja.
Só não percebem isso
muito bem os que vivem
numa atmosfera de po-
luição espiritual."
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Cartas MasicaR)pular Cinema

çOos Já existentes, como n Loilo XIII
e a Darcy Vargas.

So os Governos que o sucederam
tivessem continuado nesse caminho,
as nossas lágrimas n&o correriam tio
facilmente sobro o espetáculo atual
das ruas do Rio: ni\o apenas pelas
crianças Jà crescidas c que cuidam
sozinhas de sl pelos caminhos do mal,
como também pelas crianças expio-
radas para a mendlcancla, provável-
mente dopadag para dormirem no co-
lo de supostas mães que assim provo-
cam a maulfestaçfto da caridade pú-
bllca. Amélia Kodrlffuet* — Rio de Ja-
neiro.

"Evangelho"

O fogo: este é o antl-Papal Noel
(|iib ronda todos os anos o centro do
Rio de Janeiro nas comemorações
natalinas. Nesse período vive o cen-
tro da cidade um Incêndio em poten-
clal. As malhas de pape! constituem
uma rede armada íi espera do uma
faísca, de uma ponta de cigarro ou
de uma fagulha lançeda pelas des-
cargas dos carros. E onde está a poe-
sla da chuva de papel picado? Uma
eclosão em cadela pode levar à des-
trülção esse grande acervo coletivo de
cultura, de arte, de trabalho e de bens
materiais. Um protesto das compa-
nhlas seguradoras e o despertar das
autoridades lavariam os síndicos des-
sas áreas vulneráveis a tomarem me-
dldas dlsciplinadoras e a responsabl-
llzarem os negligentes condôminos e
locatários. Adão José de Freitas —
Rio de Janeiro.

Túnel

Ao ler a edição de 2 de dezembro
verifiquei, à pág. 22, uma noticia so-
bre a abertura ao tráfego, na Áustria,
do mais longo túnel rodoviário do
mundo. A nota cita dois túneis nos
Estados Unidos que seriam, até essa
data os recordistas mundiais de com-
primenito; Lembrei-me; imediatamen-
te, do túnel de San Bernardino, na
Suíça, que cruzei este amo, medindo 6
mil 000 metros, entre Bellinzona e
Thusis, ligando as zonas italiana e
alemã. No entanto, este túnel é qua-
se a metade do maior túnel rodoviá-
rio já construído e que se situa sob o
monte Branco entre a França e a Itá-
lia, medindo 11 mil 600 metros. Igual-
mente com quase 6 km há o túnel do
Grande Bernardo, também entre a
Suíça e a Itália, ligando os vales do
Ródano e d'Aosta.

Como leitor e apreciador do JB,
alegro-me de apresentar esses lmen-
sos furos na rocha, que não o são de
reportagem. Fernando Campos de
Souza — Porto Alegre.

Justiniano de Serpa

O escritor Josué Montello em sua
colaboração no JB, do dia 5 do cor-
rente, refere-se aos Perfis Parlamen-
tares que a Camara dos Deputados
vêm editando e recorda o nome de
seu conterrâneo Luís Domingues co-
mo digno de figurar ali. Eu lembra-
ria o de Justiniano Serpa, que esteve
no Parlamento Nacional, de 1906 a
1919, com mandato sempre renovado.
Nascido no Ceará, de pais muito hu-
mildes, tornou-se, além de parla-
mentar dos mais brilhantes, juriscon-
sulto'e orador de grandes dons. Foi
abolicionista e batalhou ao lado dos
mais destacados lideres republicanos.
Seus discursos parlamentares, como
seus pareceres sobre questões de di-
reito e legislação, constam dos Anais
daquela Casa do Congresso. Eleito
para governar o Ceará, no período de
1920 a 1924 não chegou a concluir o
mandato, vindo a falecer a 1' de
agosto de 1923, no navio que o trazia
para o Rio, em tratamento de saúde.
Rubens Falcão — Niterói (RJ).

Danço, logo existo

A faixa de idade entre 13 e 16
anos, como é o meu caso, não tem
atrativos artísticos e culturais para
escolher. A pessoa que tem 15, 16
anos não vai a um teatro infantil
porque este não lhe diz nada. Quando
quer entrar num teatro adulto, infe-
lizmente a Censura barra. O mesmo
acontece com o cinema, que até hoje
não se faz como em outros países, on-
de o menor acompanhado pode en-
trar em filmes cuja censura é de 16
a 18 anos. Então, concluindo, não se
pode acusar os jovens dessa idade de
só irem a discotecas e chamá-los de
alienados, porque simplesmente não
podem fazer nada. Entre 20 espeta-
culos teatrais, um se dirige ao pú-
blico juvenil.

A juventude dança para ter a lm-
pressão de que çxiste. O que fazer
além de John Travoltar? Guilherme
Pagnoncelli — Rio de Janeiro.

Menores abandonados

Meus parabéns pelo artigo de do-
mingo, Um Caso de Consciência. Creio
que todas as pessoas que assistiram à
reportagem sobre o leite na televisão
devem ter se sentido horrivelmente
chocadas, sobretudo porque, de vez
em quando, se ouve dizer que os pai-
ses ricos deviam ajudar os países po-
bres (como o.Brasil...). Na realidade,
quando se vê o tipo de providências a
que as autoridades se agarram, pa-
rece que não temos um único proble-
ma sério: haja vista a nova campa-
nha e a quantidade de gente empre-
gada para fiscalizar fumantes! En-
quanto isso, cada autoridade que os
jornalistas entrevistam sobre os mi-
lhões de menores abandonados res-
ponde que isso é um "problema so-
ciai" — como se nada tivessem a ver
com o assunto. No tempo em que
Carlos Lacerda governou a Guanaba-
ra — com a maior oposição já vista
na vida política deste pais desde que
me entendo — funcionava um traba-
lho belíssimo da Secretaria de Assis-
tência Social recolhendo crianças que
dormiam nas rüas e tentando re-
cuperá-las por intermédio de funda-

A retificação feita pelo Sr Carlos
Koslnskl no JB de 5 de dezembro, a
propósito da composição dos versi-
culos 52 e 53 do capítulo 20 do Evan-
gelho de S Mateus, está certa, certís-
slma. Os citados trechos conferem
exatamente com o texto original gre-
go, conservado nos Arquivos do Vatl-
cano.

E' o mais antigo dos documentos
apostólicos. Foi escrito primitlvamen-
te em aramalco, língua maternal de
Jesus Cristo, e, mais tarde, vertido pa-
ra o grego, idioma em que Inlclalmen-
te se escreveram os outros Evange-
lhos. Faz parte do conjunto de do-
cumentos do Novo Testamento, escri-
to em grego pelos Apóstolos para tes-
temunho e divulgação de uma parte
pequena do multo que Jesus Cristo fa-
lou em Sua peregrinação redentora.
E foi tanto o que Ele falou, teve tal
extensão tudo o que Ele oralmente en-
sinou que, segundo palavras textuais
de S João (Jo 21,26) "muitas coisas
fez Jesus, as quais, se se escrevessem
uma por uma, creio que este mundo
não poderia conter os livros que se de-
veriam escrever". (...) Acyr Lessa —
Niterói '(RJ).

Ópera bufa

Como assinante da temporada de
óperas do Teatro Municipal do Rio de
Janeiro deste ano, quero demonstrar
meu descontentamento pelo não cum-
prlmento do programa estabelecido
pela Funterj. Das seis récitas progra-
madas, apenas três foram encenadas
nas datas previstas. Duas tiveram as
estréias adiadas e uma foi cancelada.
Dulce Macaio — Rio de Janeiro.

Carvalho rle Brito

O JB (13/12/78 — Caderno B, pág.
2), publica carta de Manuel Ferreira
Paulino, na qual, a pretexto de res-
ponder a outra de minha atftoria, elo-
gia Carvalho de Brito e ataca Olegá-
rio Maciel. O signatário naturalmente
ignora o que foi a famigerada Con-
centração Conservadora, organizada
por Carvalho de Brito em Minas Ge-
rais, para fazer propaganda da can-
dldatura de Júlio Prestes à Presidên-
cia da República. Aconselho-o a lei-
tura de dois livros: um, da autoria de
Aurino Morais, intitulado Minas Ge-
rais na Aliança Liberal e na Revolu-
ção, e outro de Eustáquio Alves, inti-
tulado Misérias da Política. Depois de
tê-lo feito, concluirá que Olegário Ma-
ciei teve toda razão ao recusar o en-
tendimento. Bruno de Almeida Ma-
galhães — Rio de Janeiro.

Vinho oscilante

...resolvi incluir na minha baga-
• gem (...) algumas garrafas de um vi-

nho: nacional (...) lançado há pou-
co (...) e que venho adquirindo no
Disco da Rua Siqueira Campos ao
Preço de Cr$ 59 a unidade. (...) Na
filial do mesmo Disco a Rua Pom-
peu Loureiro (...) encontramos o pro-
duto (...) ao preço de Cr$ 69 (...). Re-
solvemos seguir até a Praça General
Osório e no Disco dali o artigo esta-
va a Cr$ 65, preço este que também
vigorava na filial da Av. N Sa de Co-
pacàbana, n: 1 162. (...) O vinho pro-
curado está igualmente à venda em
um dos supermermados de Teresópo-
lis, justamente o que tem fama de
ser mais careiro no que tange a pro-
dutos do gênero, ao preço de Cr$ . .
61,75 a garraga. Paulo de Mattos
Araújo — Rio de Janeiro.

Planejamento familiar

Faz-se, no momento, uma campa-
nha para amparar, em 1979, as crian-
ças brasileiras necessitadas. Quantas
serão? Vinte, 30, 40 milhões? Uma ta-
refa, sem dúvida, equivalente à das
mitológicas Danaides ou à do pobre
Sisifo. A campanha é quase agressiva
e os telespectadores são virtualmente
acusados pelo abandono a que foram
relegados milhões de infelizes seres,
sem falar em muitos outros milhões
que vegetam em negra indigência.
Deverão os justos pagar pelos peca-
dores? A total ausência do planeja-
mento familiar, da paternidade res-
ponsável, de uma objetiva noção dos
dev.eres familiares levou-nos à esta
triste realidade. Nos países'civilizados
não se encontram crianças abando-
nadas mas, para eles, o controle da
natalidade é uma realidade. Todo o
mais assemelha-se a pura demago-
gia. Roberto Porto — Rio de Janeiro.

At cartas serão selecionadas para publicação
no lodo ou em parte entre as que tiverem
assinatura, nome completo e legível e
endereço que permita confirmação prévia.

EMANO

DE MUITAS

CANTORAS

ROSA PASSOS

É UMA BOA

ESTRÉIA

J. R. Tinhorão
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"¦¦"y MA das ca-
I racterísticas
I do ano de

1 97 8, na
área da música popu-
lar, foi certamente o
lançamento definiti-
vo de meia dúzia de
novas boas cantoras.
Diz-se lançamento de-
finitivo porque algu-
mas dessas intérpre-
tes, como D Ivone
Lara e Alcione, em-
bora tendo aparecido
em algumas grava-
ções antes, só duran-
te este ano tiveram
seu valor definitiva-
mente reconhecido
pelo público. E a seu
lado viriam figurar
outras novatas como
Jurema (prejudicada
apenas pela preo-
cupação em imitar
Elza Soares), Zezé
Mota, Ana Maria
Brandão (que gravou
magnificamente mú-
sicas de Sinhô), Dia-
na Pequeno e Vania
Carvalho.

Musicalmente, o re-
sultado prático dessa
pretensão de Rosa
Passos revela-se
apenas alguma coisa
que mistura fun-
damentalmente bossa
nova, bolero e samba
de era da fossa. O
que, aliás, parece ser
a marca interior da
compositora-c a n t o-
ra, pois em duas
músicas do disco
focaliza o suicídio e a
automutilação (For-
micida, Corda e Flor
e Recriação, onde fala
de Van Gogh e da
navalha que "vai-lá-

vai/ em busca das ar-
térias do pescoço").

Se as músicas são
meio fracotas e a bem
dizer não recriam na-
da, repetindo apenas
o que de mais medío-
cre já soou em forma
de bossa nova e bolè-
ro, as letras da dupla
de compositores são
inteligentes, bem fei-
tas e algumas até que
p a r n a s i anamente
b em-sucedidas:
"Meus dedos aprende-
ram tantos gestos/
Discretos e diretos de
carinho/á pena que
eu te veja tão de per-
to/E tenha que ficar
aqui sozinho".

Agora, quando o
ano já vai findando,
a esses nomes vem
juntar-se o de mais

uma baiana saída da
área universitária,
Rosa Passos, que es-
tréia — com boas
chances de encontrar
um lugar entre as in-
térpretes de música
popular brasileira
mais ou menos sofis-
ticada — em um LP
da Chantecler intitu-
lado Recriação.

Tal como Diana
Pequeno, que a an-
tecedeu de poucos
meses, Rosa Passos
não deixa por menos
em matéria de quali-
ficação universitária:
é formada da Fácul-
dade de Letras Ver-
náculos Puras (coisas
baianamente linda!)
da Universidade d a
Salvaldor. E sendo as-
sim culturalmente
tão bem informada,
não se limita a can-
tar, mas a compor as
próprias músicas em
parceria com Fernan-
do de Oliveira dentro
de uma proposta real-
mente um pouco in-
grata: retomar o con-
ceito antropofágico
para recriar algo
novo a partir da bos-
sa nova e da tropicáli-
ca.

O melhor de tudo,
porém, ainda é mes-
mo a vozinha de Rosa
Passos. E o diminuti-
vo não é depreciativo,
mas elogioso, pois a
impressão de pureza e
de doçura que decorre
do canto fácil e, no
entanto, criativo de
Rosa Passos sugere
uma aproximação ca-
rjnhosa com o que a
cantora tem a dizer.

Em suma, não
podemos garantir
muito pelo sucesso da
r e ic r iação proposta
por Rosa Passos, en-
quanto proposta de
um novo estilo d e
m ú si ca sofisticada,'
para consumo de
minorias clientes de
analistas, mas, quan-
to ao seu futuro como
cantora, certamente
as expectativas são
bem melhores. Rosa
canta bem, tem ex-
pressão, voz suave e
afinada e parece dis-
posta a começar logo
determinando um es-
tilo destinado a ser
r e c o n hecido como
contribuição sua. O
que não é pouco para
quem está apenas
começando.

BRINCANDO DE

"ST 
AR W ARS"

Ely Azeredo

• •;
Ararão &
Trapalhões
kó ilccolam
— em sua
Guerra dos <
1'lanetwi —
ern algumas

cena» de
capricho na

área dos
efeitos

cspeciajs
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EU hu-
mor é
primi-
ti v o,

mas voltado para as
crianças. Senti esta
tendência desde o iní-
cio. Para elas eu era o
doidão. No Brasil, nin-
guém se preocupa com
as crianças, o que não
acontece com os cômi-
cos norte-americanos"
(Renato Aragão, em
entrevista a Mi riam
Alencar, Caderno B,
18-12-78).

'As vésperas do Ano
Internacional da Crian-
ça, Renato Aragão, o lí-
der dos Trapalhões,
mostra-se muito preo-
cupado com as crianças
brasileiras. Embora res-
peitando seus sentimen-
tos, sua condição d e
bom pai ("a família es-
tá acima de tudo") ,
acho que há muita gen-
te preocupada com a in-
fancia brasileira, a
começar pela maioria
dos pais que, sem outras
opções, deixam os filhos
nas salas escuras onde,
em comédias medíocres
(se tanto) celebra-se o
culto das fantasias fa-
bricadas em Hollywood.
Mais precisamente: um
ritual — no fundo,
imutável — de imitação
de alguns personagens,
enredos e aspectos mais
e x t eriores (máscaras,
r oupas, efeitos especi-
ais) dos piratas, gênios-
da-lampada e astronau-
tas importados.

As vésperas do Ano
Internacional da Crian-
ça as maiores preocupa-
ções devem partir dos
escritórios da ONU,
UNESCO, FAO. Os fan-
tasmas da fome, das
guerras, dos genocídios
silenciosos, dos proble-
mas gerados pelo racis-
mo, pelos desequilíbrios
no campo da instrução,
pelos obscurantismos
culturais rondam mais
um Ano Novo. Ao lado
da mortalidade infantil

Mande sua

secretária

ligar para

264-6807
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sem mexer

um dedo.

(física) impõe-se pen-
sar, também, nas mor-
tes por inanição no ter-
reno do lazer, na mor-
tandade da fantasia das
crianças. Fala-se muito
nos males da violência
vista através da tele-
visão. Não será mais
prejudicial a dieta que
a TV e o cinema ofere-
cem especificamente pa-
ra o público infantil
deformado a sua fan-
tasia com velhos clichês
do universo adulto? No
Brasil, há motivos para
maior preocupação. Os
p reconceitos mataram
na sementeira as ten-
tativas da crítica para
instituir medidas d e
fomento (à exibição) e
estímulo (à produção a
estudo) a filmes real-
mente adequados à in-
fancia. Ao contrário da
Rússia e países de rótu-
lo socialista, ao contrá-
rio também da Inglater-
ra, do Irã, da Finlandia,
da França, etc, não
temos nenhum organis-
mo nacional d e pro-
dução ou estímulo àque-
le tipo de cinema. Aqui,
dá-se subvenções de ín-
dices percentuais maio-
res (em adicionais de bi-
lheteria) a qualquer fil-
me classificado (pela
Censura...) como livre
para menores, sem levar
em conta sua qualifica-
ção. Enfim, qualquer
chanchada sem sexo ou
violência exagerada faz
jus a proteção especial.

E' obvio que os Tripa-
lhões se tornaram opção
permanente para estaci-
onamento de menores
durante os períodos de
férias e, assim, sobre-
viveriam sem proteção
estatal. (Agora, com a
entrada da TV-Globo no
esquema, a partir de Os
Trapalhões na Guerra
dos Planetas, Aragão e
Cia. contam com outro
apoio oficial ainda que
indireto ou involuntá-
rio: a fabulosa fonte
p romocional constituí-
da pelos canais de TV.)

Mas a prosperidade da
série (assim como a dos
filmes de Mazzaropi) se
deve sobretudo à falta
de concorrência viável
nas faixas de espectado-
res de menor idade.
Quase todas as chan-
chadas são da linha por-
nó. O cinema brasileiro,
em parte por exageros
da Censura, é terrível-
mente acossado pelo ró-
tulo "proibido até 18
anos".

A declaração de Ara-
gão que citamos d e
início parece apresenta-
lo como um cultor das
tradições clássicas d a
c o média cinematográ-
fica. Ora, dos gênios da
comédia americana Ara-
gão nada aprendeu. Se
viu, esqueceu. Diz-se um
Primitivo. Mas dos pri-
mitivos franceses o u
americanos só usa (ra-
ramente com legítimo
senso de humor) corre-
ria, a tradição da per-
seguição. Mas nem as
correrias têm direção ou
algum sopro de estilo
nos filmes trapalhões.

Francamente inspira-
do em Star Wars (Guer-
ra nas Estrelas) a Guer-
ra dos Planetas em car-
taz mal chega a ser um
pasticho. A inspiração
só é visível em alguns
personagens, figurinos e
efeitos especiais. Não há
possibilidade levar mais
adiante a referência. A
rigor, é a história de
sempre, com duas ou
três cenas resgatáveis.

Diz Aragão que não
faz filmes para críticos.
Choveu no molhado.
Não há mesmo como cri-
ticar um de seus filmes
sem repetir o que foi
dito em relação aos an-
teriores. Resta-nos a ar-
te de passar por cima e
lembrar que a estag-
nação na área do lazer
deve provocar discus-
sões. Especialmente no
campo explorado pelos
Trapalhõès. A preocupa-
ção com as crianças é
nossa.

LUI2 SEVEHIANO RIBEIRO*.
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Rigor dobrado

É bom que se avise
ans cariocas mais entu-
siasmados que este ano a
¦policia estará nas ruas do
Centro da Cidade no liorá-
rio do fim do expediente
dc sexta-feira com instru-
ções espeemeas para pu-
vir os excessos que costu-
mam voar pelas janelas,
a cada ano que passa mais
volumosos e pesados. ;

A presença da policia
prende-se ao jato de que
no final do ano passado
diversas pessoas j o ram
feridas u a s ruas, atui-
gidas do alto por per-

Lá como cá
O L'Express da sema-

na passada dedica sua re-
portagem de capa à diplo-
macia francesa, indagan-
do já a partir do título:
A Quoi Sert le Quai d'Or-
say?

Está aí uma boa su-
gestão de pergunta para
ser feita em relação ac
Brasil: Para que serve o
Itamarati?

nas dc cadeiras, tampas
de máquinas de escrever,
cestas de lixo, além de ga-
vetas e peças menores das
mais variadas procedeu-
cias.
• Roga-se, em nome do
bom senso, que as come-
morações de final do ex-
pediente restrinjam-se —
pelos menos em termos
aéreos — ao papel picado.
O que, aliás, já é mais que
suficiente para sujar as
ruas e dar bastante traba-
lho aos encarregados da
limpeza pública.

Zózimo

Gentileza

m ¦

Quem canta
• Dois nomes
importantes já estão
confirmados para
apresentarem-se no Brasil
ano que vem: Peter
Frampton e Elton John.

• Falta a confirmação
de um terceiro —
Frank Sinatra.

Uma senhora foi assaltada no dia de
Natal junto à catedral da Avenida Chile,
por um trêmulo pivete que mal suportava
o peso de seu possante revólver.

A cena transcorreu sob as vistas com-
placentes de um guarda de segurança de
um dos edifícios públicos próximos. ,

Despojada de seus haveres, desnorteada,
a vítima quis seguir na mesma direção da
fuga do pivete, mas este suplícou-lhe que
tomasse outro rumo. E sempre de arma em
punho, explicou-lhe gentilmente a manei-
ra mais fácil de tomar uma condução para
casa.

Reta final

Rumo a

Las Vegas
Os cassinos de Las Vegas,

(l»e apresentam hoje os shows
mais luxuosos e caros de toda
a história do show-business
norte-americano, serão palco
de uma temporada de um es-
petàeulo brasileiro.

Em junho e julho do ano
que vem, Sargentelli se apre-
sentará com seu ejenco de
mulatas não apenas em Las
Vegas, mas também em Nova
Iorque.

Os contratos jã estão as-
sinados.

¦ ¦ ¦I

Ainda bem
Felizmente o Presiden-

te Geisel esqueceu de
mencionar os selos postais
em seu decreto que proíbe
homenagens a pessoas vi-
vas com a aposição de
seus nomes ou efígies em
ruas, avenidas etc.

De outra forma, a ECT
não teria podido homena-
gear o Presidente, estam-
pando seu retrato nos se-
los de Cr$ 1,80.

O Plano de Classificação dos funcionários do
Estado que o Governador Faria Lima deverá bal-
xar ainda este mês para entrar em vigor em 1'
de março completa toda uma política de pessoal
que se iniciou antes da fusão mas foi inenemen-
tada a partir da mesma.

A maior dificuldade encontrada pela Secre-
taria de Administração para elaborar o plano diz
respeito ao Quadro III, que abrange os servido-
res do antigo Estado do Rio.

É que lá a bagunça era total.

Só dois
• Acaba de ser lembrada pelo
professor Maciel Pinheiro uma relação
entre D Pedro II e o General
Figueiredo: os dois são os únicos
cariocas até hoje a atingir a
chefia do Poder central no pais.

UNESCO

PARA

CRIANÇAS,

SEGUNDO

GIAN CALYI

M 1979, Ano Inter-
J nacional da Cri-

ança, a UNESCO
lançará um livro

de 32 páginas e lim filme
de oito minutos, UNESCO
¦para Crianças, de autoria
de Gian Calvi, artista nas-
cido na Itália, mas que "se
sente inteiramente brasi-
leiro". Colaborador da
UNICEF e com trabalhos
publicados por várias edi-
toras do exterior, como a
Random House dos Esta-
dos Unidos e a Emest
Benn, da Inglaterra, Gian
Calvi foi convidado para o
trabalho por Ramon
Nieto, diretor editorial da
UNESCO e já está a cami-
nho de Paris para acertar
os últimos detalhes do
projeto, cujo lançamento
está previsto para janeiro.

— O livro e o filme mos-
tram .que determinados
problemas do ser humano
devem ser tratados no ní-
vel de conjunto, tudo no
mesmo barco, pois existe
atualmente uma variedade
de problemas que ultra-
passam as barreiras locais
e passam a constituir pro-
blemas internacionais —
comenta Gian Calvi. Por
exemplo, energia.

Gian Calvi vem coorde-
nando atualmente o pro-
jeto Vi-Ver Curitiba, uma
tentativa de levantamento
criativo de personagens e
aspectos tipicos da Capital
.paranaense. "Existe um
paralelo entre este projeto
e o que a UNESCO preten-
de para o Ano Inter-
nacional da Criança. Na
UNESCO, o ser humano
tem que salvaguardar as-
pectos comuns a todos os
Indivíduos, enquanto que o
projeto em Curitiba visa a
preservar a individualida-
de, tão obscura nas gran-
des cidades, e a conscien-
tizar o indivíduo de que a
matéria-prima básica é ele
mesmo".

O desenhista fez a ilus-
tração do livro infantil
The Ogre's Banquet, que
aborda temas clássicos sob
forma de livro infantil,
editado pela Ernest Benn,
e lançado simultaneamen-
te nos Estados Unidos pe--
la editora Doubleday, com
tiragem inicial de 1.5 mil
exemplares. Ilustrou -tam-
bém o livro infantil Jack
and the Beanstalk, edita-

]do pela Random House, e
cuja tiragem inicial foi de
70 mil exemplares. "Do li-
vro Ogre's Banquet, fiz um
filme com desenhos, uma
experiência interessante,
pois os profissionais aqui
gostaram e se interessa-
ram. Esse é um novo cami-
nho no Brasil que deveria
ser analisado pelo Institu-
to Nacional do Livro: não
procurar só valores esbran-
gciros, mas valorizar o que
é do Brasil.
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Gíovanna Vassalo
ei 11 foto ile Carlos Eduardo larias

Itoda-viva

Bettlna e Elsa Martinelli,
que também já está no Rio, es-
tão convidando cerca de 50 ami-
gos para uma festa amanhã no
Régine's.

Arlette e Robert Mitterand
passam o réveiilon na ilha dos
Monteiro de Carvalho em Angra
dos Reis.

O Chanceler e Sra Azeredo
da Silveira passando a semana
no Rio. Só regressam a Brasília
no dia 2 de janeiro.

Os amigos se movimentando
para festejar o aniversário do
Sr Nelson Batista, dia 29.

Já está nas mãos do Minis-
tro Euro Brandão o manifesto
assinado por 600 artistas pedin-
do que o Serviço Nacional de
Teatro não seja anexado à Fu-
narte.

A turma de 38 da Escola Mi-
litar, à qual pertence o Gover-
nador Faria Lima, comemora
amanhã o 40? aniversário de
formatura com um almoço na
Escola Naval. Da turma fazem
parte também, entre outros, o
Secretário Balthazar da Silvei-
ra e o Comandante Jovino Pa-
van.

Florence Grlnda virá ao' Rio
para o carnaval.

' • Odile e Paulo Roberto Ma-
rinho seguindo para um fim de
semana em Angra na ilha dos
Pitanguy. Como host, Helcius
Fitanguy.

O professor Eduardo Por-
tella foi convidado para parti-

cipar do Seminário de Roma-
nistica, em.Bonn, no início do
ano.

I)as muitas festas de con-
fraternização de fim de ano a
que reuniu freqüência mais apo-
linea foi a do professor Luís
Otávio com seus alunos da aca-
demia de ginástica.

Está fora de cogitações a
ida do Sr Celso Franco para a
Secretaria de Transportes ou
a direção do Detran no Gover-
no Chagas Freitas.

Um primor de beleza e sim-
plicidade o special de Chico
Buarque transmitido pela TV
no dia de Natal.

O restaurante Sol e Mar e
os bateaux mouches estão mu-
dando de mãos, comprados pe-
los proprietários das peixarias
Real.

¦ ¦ ¦

Menos um
O restaurante Chaillot,

um dos lugares onde melhor
se come em Petrópolis, vai
fechar as portas.

O imóvel por ele ocupado
foi vendido e no local subirá
u m edifício, continuando
seu proprietário, Sr Caio Ma-
rio, a explorar a cantina
italiana Buon Giorno, na
mesma rua.

Quem vol ta
A decisão do Ministro Mário

Henrique Simonsen de emendar
os fcriudns de Natal e Ano Novo
descansando em Tcrcsópolis sur-
preendeu muita gente.

Principalmente aquele?; que ti-
nham como certa sua presença cm
Brasília durante esta semana pa-
ra discutir uma possível perma-
nência no próximo Governo, pro-
vavelmente à frente da Secretaria
de Planejamento.

Mais surpresos ficariam se
soubessem que .já há matrículas
reservadas em nome dos filhos em
colégios cariocas.

¦ ¦ ¦

A carta

de Carter
O presidente da Academia Bra-

sllelra de Letras, Austrcgósilo de
Athayde, recebeu às vésperas do Na-
tal, a visita do Embaixador dos Es-
tados Unidos, Robert Sayre, com a
missão de entregar-lhe uma carta do
Presidente Jimmy Carter.

A carta, de duas páginas, tem
como tema central a luta pelos direi-
tos humanos e ressalta a importan-
cia da posição brasileira (?) na cam-
panha internacional que se promova
no momento.

Explica-se por que o destinatário:
Athayde, para quem não se lembra,
foi o signatário, em 1948, represen-
tando o Brasil, da Carta dos Direi-
tos Humanos, lavrada nos Estados
Unidos.

¦ ¦ ¦

MUITO PRAZER

Os torcedores rubro-negros que
ainda não conheciam o ponta argen-
tino Mastrangelo, cobiçado pelo Fia-
mengo, foram a ele apresentados no
domingo durante a exebição dos me-
lhores gols do ano pelo Fantástico.

Um dos gols selecionados — de
placa, diga-se de passagem — mos-
tra precisamente Mastrangelo pas-
sando por toda a defesa do Borus-
sia até colocar a bola na rede no jo-
go, 3 a 0, disputado na Alemanha,
que valeu ao Boca Juniors o titulo
de campeão mundial de clubes.

Sem graça
Irritado com a incidência de

forasteiros em sen reduto predi-
leto em Nova Iorque, o Elaine's,
que costuma freqüentar quando
não está tocando clarineta no
MichaeVs Pub, Woody Allen re-
solveu colocar a casa em ordem
soltando uma bomba de gás la-
crimogêneo.

Eram tantos a chorar que se
alguém achou graça na piada
não deu para perceber.

Zózimo Barrozo do ¦Amaral

atrapoes da noite

carioca

FELIZ ANO NOVO — ...que tudo se realize, no ano
que vai nascer. Como acontece, tradicionalmente, o
RINCÃO-Rio, na Tijuca, promoverá o mais alegre e
descontraído réveiilon da Cidade, com duas orques-
tras, ceia e champanha De Greville por apenas seis-
centos cruzeiros por pessoa. Res.: 248-3663/
264-6659.

? ? ?
RÊVEIUON DIFERENTE — O luxuoso restaurante LIS-
BOA Á NOITC promoverá sua 'radicional festa de
fim-de-ano com ihow de Maria Alice Ferreira e Manuel
Taveira,' às 22h, ceia típica portuguesa e champagne,
e música para dançar após à meia-noite. Custará Cr$
1.100,00, por pessoa. R. Pompeu Loureiro, 99 ... .
(255-19581 237-6640/ 267-6629).

+ + +
BOM MESMO Ê SAMBA — Sucesso absoluto na noite
carioca, o show que Oswaldo Sargentelli bolou para
o Obaoba-lpanema, com as maravilhosas "Mulatas
que não Estão no Mapa", aliás, presenças confirmadis-
limas no réveiilon, que custará Cr$ 1.500,00 por pes-
»oa, com direito a ceia e bebidas à vontade. Duas
bandas (287-6899/ 227-1289).

? ? ?
FESTIVAL DO SORVETÃO — Estréia dia 29. Promoção de Luiz Man-
gia para o Tivoli Parle, na Lagoa. Adultos paganV Cr$ 100,00 e
crianças (até 10 anos) Cr$ 80,00 com direito a usar todos os bnn-
quedos, tomar sorvete e curtir uma discoteca (coberta) legal. Oitenta
toneladas de sorvete Kibon. Horários: de 2a. a 6a„ das 16 as 24bs,
sáb., da» 15 às 24hs., e domingo, das 10 às 23Hs. Leve toda a
família e divirta-se a valer. Até dia 6 de marçol

? ? ?
CAIA NA GANDAIA — Neste dia 31, Ivon Curi,
abrirá as portas do Samba&Sinhá para mais um ani-
madíssimo réveiilon, com duas orquestras e muita
alegria, ao preço de Cr$ 1.500,00 por pessoa com
direito à ceia e champagne. Faça sua reserva com
antecedência: 237-5368/256-1871. Rua Constante Ra-
mos, 140 — Copacabana. Vá lá!

* ? +
SOLTE SUAS FERAS - Réveiilon é no CANECÂO.
Quatro orquestras, bateria de Escola de Samba, as
já famosas "Mulatas que não Estão no Mapa" de Os-
waldo Sargentelli (estréia nacional do elenco minei-
ro), tudo isto por apenas quinhentos cruzeiros por
pessoa. R. Venceslau Bráz, 215. Inf.: 286-9293 . .
286-9343. /

ENTRE NESTA FESTA — No Nacional.Rio, o réveiilon
do século, uma das mais animadas passagens de
ano, com direito a ceia completa (oh, que fartura!)*

t também a aplaudir o «how "Século de Ouro-Sé-,
culo XX", com Lysia Demoro, Rosita Gonzalez, Vic-
tor Cantero e muitos outros. Custará: Cr$ . ,
1.500,00. Res.: 399-0100/ Ramal 33. ___

? ? ?
NAO FIQUE POR FORA — Quem chega à Cidade Maravilhosa ou
quem sai dela pelo Aeroporto Internacional do Rio não deve dei-
xar de conhecer seu maravilhoso restaurante DEMOISELLE: cardá-
pio variadíssimo, Los Gitanos tocam no almoço, alta categoria,
chope geladinho da Antárctíca, funcionando dia e noite. De 31,
réveiilon no Chopp Terrasse. Res.; 398-5535/ 398-5538.

Esta coluna é publica ht 4a. • 5a-feiras: 243-0862
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H...y VjH

liar- ^

rrrr j

BELLA ROMA - "Peru à Califórnia" - Servido com frutas
em calda e naturais. Opção: "Bacalhau à Be11a Roma — o
bacalhau norueguês preparado com receita exclusiva do
Chef. Alm. e jantar. Antecipe sua reserva. Tel.: 246-7811

R. Gal. Góis Monteiro, 18 - Botafogo.
MARIA THEREZA WEISS - "Peru à Brasileira" - com fa-
rofa dos miúdos, arroz, frutas, etc. e outras deliciosas
opções na grandiosa 

"Ceia" de "Reveillon sob os acordes
de piano de Maria Helena. Diar. alm. e jantar. R. Vise. Sil
va, 152 - Tel.: 286-3098.

0 prato do dia
no seu restaurante

predileto

segunda-feIrã"

TERÇA-FElH/r 3

CLUBE DE ENGENHARIA - "Filet de Badejo à Brasileira" -
Peixe super-fresco, devidamente temperado, guisado, co-
berto com molho de camarões, servido com pirão feito no
próprio molho do cozimento do peixe. Alm. e jantar. Av.
Rio Branco, 124 — Tel.: 244-4122.

QUÀftTA-FEmA

rÉÃL — "O Rei Legítimo das Peixadas" — Bacalhau à Fre
qateira" - Postas de bacalhau norueguês preparado ao vi
nho branco, rodelas de tomate, batata e ôvo cozido, farta-
mente regado com azeite português 

"Galo". Prato festeiro

por excelência. Av. Atlantica, 514-A - Tel, 275-9048_1_

l QUINTA-FEIRA
THE FOX Pub - "Canãrd au sauce d'orange" - Pato assa
do no caldo de laranja, servido com purê de maçã. Prato
próprio para datas festivas. "Partisserie diversa^— a so-
bremesa. Diariamente almoço e jantar. À tarde drinks

Jangadeiros, 14-A — Tel.: 267-8633.

c sexta-feira:
TRATTORIA TORNA — "Coniglio alia Cacciatore" — Coelho
preparado com temperos italianos, salvia, etc. assado, ao
molho de tomates naturais. Servido em pedaços. 

"Canne-

loni com recheio de carne e molho de tomate". R. Maria
Quitéria, 46 — Tel.: 247-9506.

E SÁBADO
CALDEIRÃO — "Solarium Bar" — "Lulas Espanholas alia Ro
mana" — A doré com queijo parmezon e salsinha verde.
Acompanha purê de batatas e molho de camarões. O fino
da cozinha italiana. Alm. e jantar. R. Gal. Venancio Flores,
171 - T. 294-2945.

DOMINGO
ÃDEGA DO BOCAGE - "A Casa do Bacalhau" - "Bacalhau

a Zé do Pipo" — Bacalhau norueguês em posta, assado, re-

gado com vinho branco, coberto com molho de maionaise
e gratinado. Acompanha purê de batatas. Prato digno e
recepção em estilo luso. R. Cupertino Durão, 173 — e ..
274-8196. Ht
Dê o Prato do Dia do Seu Restaurante pelo tel.: 255-1658

* »
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José Carlos
Oliveira

QUE É
A VIDA?

- "A VIDA Ê AQUELA CUJA VIVEMOS
A QUAL"

(Deflni(ão da um doido, colhida por Fernando Sabino)

O LIVEIRA — A liberdade me
tortura e humilha. Procuro e
não encontro um objetivo pa-
ra a minha vida.

Flávia Schilling — Na prisão, nossa
tarefa constante é dar um objetivo à nos-
sa existência para não nos amargurar-
mos, porque se a gente se põe a pensar
nn fim dc nossa juventude que está sen-
do desperdiçada, dc nossos sonhos que se
frustram, dos anos a passar enquanto
sc .vive uma rotina medíocre, termina-se
mais que doida: então, nos proibimos e
recusamos esses pensamentos e justa-
mente essa é outra das nossas tarefas.
E, puxa vida, como custa.

Oliveira — Em linguagem âcsabrl-
da, espalhei a confusão. Tomei partiâo
contra iodos e contra tudo. Sou um ani-
mal apolítico obrigado pelas circunstan-
cias a existir politicamente. Se te tortu-
ram — e foste ferida acima e além âa'dor — me sinto imundo.

Flávia — Ê bom âe vez em quando
voltar a enfrentar o medo, a inseguran-
ça, a pressão, para se ver se a gente está
realmente firme ou não... Não há coisa
mais grandiosa que a paz com a consciên-
cia, mantendo-se firme com meus princi-
pios. (...) Os olhares furtivos sob o capuz
ficam gravados para toda a vida.

Oliveira — As vezes me sinto inútil
e nocivo como um mosquito. Eis como me
sinto neste Natal.

Flávia — Puxa (...) já nove anos áe
vida no Uruguai... Se não tivéssemos vin-
do seria tima burguesinha frustrada, hu-
manamente do tamanho de um mosquito,
com o egoísmo como lema e uma incapa-
cidade total de dar e amar.

Oliveira — As vezes me sinto um
parasita, um indolente doméstico, inútil
e nocivo como uma barata. Eis como me
sinto neste Natal.

Flávia — Estou triste, triste porque
não pode haver nada mais doloroso do
que um homem, que pode chegar a ser
um homem, perder o respeito de si mes-
mo de tal forma. Voltar ãe tal forma a
ser novamente um inâiviâualista, depois
da prática de vários anos áe ser soliáário.

Oliveira — O arama comigo é que
me tornei farsante quanâo pretenâia ser
um saltimbanco. Numa exacerbação âe
vaidade, quis contemplar o espetáculo
humano lá do alto âa estréia Sirius, en-
quanto o pervertiáo homem corâial esfo-
lava vivos os seus semelhantes. A queâa
foi brutal, âo espaço cósmico rarefeito,
lírico, angelical, ao âuro chão desta velha
Terra. Desprezando os fascistas e tendo
horror aos comunistas, fiquei só diante
das atrocidaâes que se cometiam contra
os meus irmãos: Eu não presto.

Flávia — Esqueci âe ãizer o princi- .
pai áo que me perguntaste: o principal
é não ieres meão. E ver que o mal que te
podem fazer não se compara com o mal
que fazem à tua consciência e teu res-
peito a ti mesmo quanâo fraquejas. E
ver também que não é a gente que faz o
feio e sujo papel.

Oliveira — Oàeio o aspecto singular
ão meu caráter, que me torna estrangei-
ro em toda parte (assim falou Fernando
Pessoa) num tempo em que as aproxima-
ções se apresentam como questão de hon-
ra.

Flávia — Não gostaste de me ver
com as algemas? Nada disso nos faz mal
e, na verdade, somos mais livres que a
maioria das pessoas, porque Já nos liber-
tamos da maioria das cadeias que asfi-
xiam o homem e fizemos o que nos ditou
o coração...

Oliveira — Tu me humilhas e me es-
magas com a tua fé impoluta, tua espe-
rança de cristal. Diante âe ti sou um re-
les escritor preocupaáo com minha pe-
quena chance, meu-asterisco no roáapé
da posteriâade.

Flávia — Gostei do livro de Gallea-
no, mas fiquei um pouco irritada ao ver
esse P. B. R. (pequeno-burguês-raãicali-
zado), que nunca se jogou em nada, es-
crevendo novelas e contos sobre guerri-
lheiros, presos, torturados. O que ele pode
saber âe tuão isso?

Oliveira — Tu me privas âe minha
fantasia. Tuão o que em ti eleva a raça
humana, em mim a amesquinha. Que é a
viãa?

Flávia — Um campo enorme, um
céu limpo, e o gente que não poáe cami-
nhar além âe certa marca com dois fu-
zis à vista.

SUF.U 

Costa: composlto-
ra, eu n tor a, mulher,
Compositora dosdo u-m-
pos dó bô-a-bá, ouvindo

o vlolüo tocado pelos Irmãos, nu-
la.s do música que a mão dava,
ensaiando as primeiras lo cur-
llúlma'8) obras nas brincadeiras
das festas de Coroação do Nos-
sa Senhora. Cantora depois de
uma toumàe ao Nordeste, a con-
vite do Paulinho da Viola.

Uma tuurnèe quo reuniu
gente quo agora, por exemplo,
nào daria para reunir, nem que
ae quisesse: Gonzagulnha, Fag-
ner, eu, Moraes Moreira, Paull-
nno- . A.Mulher a cada momento da
profissão que escolheu, "uma
briga que comprei", mos «obre-
tudo agora, esperando um filho
para fevereiro. ,

E' um momento tão ma-
ravllhoso e tão completo, que
me faz rever uma porção de col-
«as que sempre pensei. Por que
não exLstem tantas mulheres cri-
ando no cinema, na literatura,
na música, e existem tantas ho-
mens fazendo (bem) essas mes-
mas coisas? Talvez a resposta
esteja na gravidez, na posslblll-
dade que temos de gerar um fl-
lho. Não exLste criação mais per-
feita que esta.

Sobrancelhas grossas, olhar
triste, sorriso tímido, voz baixa,
quase entre dentes, Sueli fala

. de coisas sobre as quais já fa-
lou multo, até demais. Censura,
o longo período de buscas até se
encontrar em sua profissão, os
primeiros tempos no Rio.

— Em Juiz de Fora, quan-
do comecei, compunha músicas
para teatro, pegava letras Jà
existentes, trabalhava com elas.
Nada de inspiração súbita, uma
melodia Inteira brotando, pas-
sando para o papel e, de repen-

• te, pronta. Isso sú me aconteceu
uma vez, justamente na primei-
ra música que compus. Foi quan-
do ouvi Silvinha Teles cantar,
aquele jeitinho dela, .sem vozel-
rão, mas experimentando cada
palavra, saboreando-a. Assim
que ela acabou de cantar, fui
para meu quarto, peguei o vio-
lão dos meus irmãos e fiz uma
música em três minutos. Era
época de bossa nova, João Gil-
berto, Carlos Lyra. Época de mil
shows em Juiz de Fora, cartas
anônimas enviadas para minha
mãe, mandando ela buscar eu e
minhas irmãs Telma e Lisieux
(que formavam comigo o trio vo-
cal Trieiros) no Juizado de Me-
nores. Elas duas eram menores
mesmo. Agora eu, já tinha pas-
srido e multo dessa fase, e me
considerava até llsonjeada com
as cartas. Juiz de Fora era as-
sim. Simplesmente não dava.
Não era o manso interior de
Minas, nem a loucura da cidade
grande. Não passava de um en-
troncamento a cujos padrões eu
não me adaptava. Primeiro por-
que era mulher que compunha,
de casa sempre cheia de gente
tocando, de muitos amigos mú-
sicos, sobretudo homens, poucas
mulheres. Foi preciso eu vir pa-
ra cá e acertar, para ser aceita
lá, na minha própria casa in-
olusive.

Quando Sueli veio para o
Rio, o piano que sempre tocou
ficou, veio o violão, que era mais
fácil de carregar.

— Eu sabia que aqui era a
cidade grande, tinha a certeza
que aqui tudo acontece. Com um
més, acreditava, estaria gravando,
lançando discos a torto e a direi-
to, shows, tudo.E estava certa.
Mas só em parte. Aqui tudo" aconteceu. Só que não foi de
uma hora para outra. Antes, te-
ve o Solar da Fossa, onde co-
nhecl Sidnei Miller, Gal, Guará-
bira e Abel Silva, meu parceiro,
que naquela época ainda não

SUELI COSTA vm filho.
PM MOVO 
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Ela diz que, com tanta gente gravando
suas músicas, já era para estar rica, mas não vê direitos autorais

compunha. Houve as aulas pa-
ra adolescentes em ginásios pú-
blicos. Trabalho recompensador,
mas que não dava nem para pa-
gar o aluguel. Como a música
também não deu, quando passei
a me dedicar inteiramente a
ela.

SUELI 

não sabe dizer das
coisas que não gosta, em
tom de queixa. O lamen-
to, a dor filtram-se nas

músicas que compõe. Quando fa-
Ia, sua voz transmite calma, e
por mais calamitosa que seja a
situação que descreve, parece
sempre conformada com ela.

Não tive problemas para
ser aceita como compositora. A
coisa foi meio rápida. O mais
difícil mesmo, no principio, foi
chegar a mostrar o material. Eu
tocava, todo mundo achava lin-
do, todo mundo achava antlco-
mercial. Anticomercial por quê?
Só porque era diferente do que
estava por aí? Aos poucos, fui
sendo gravada por um. outro
cantor: Nara, Bethania, Elis,
Quarteto em Cy. Em 1975, fiz
minha primeira gravação como
cantora. Tive minha primeira
briga por direitos autorais tam-
bém. Fui com João Bosco, Gua-
rabira, uma porção de gente, exi-
gir meus direitos na SICAM, fo-
mos expulsos de lá. Direito au-
toral é mesmo uma das maiores
brigas do compositor brasileiro.
Pense bem: com tanta gente

gravando minhas músicas, Ney,
Fafá, Bethania, fora as peças de
teatro, não era para eu já es-
tar rica? E os shows? Ainda não
recebi nada em 1978, mas tem
show demais com música ml-
nha...

— O outro problema que eu
sinto como compositora é o da
Censura. Em 1976, foi o veto de
Cordilheiras, que depois acabei
descobrindo que nem na censu-
ra tinha entrado. Era tudo uma
questão de barganha. Liberava-
se uma música de determinada
gravadora, prendia-se outra de
outro compositor da mesma gra-
vadora. E naquele ano, eu fui a
escolhida. Só que descobri tudo,
levei eu mesma a música à cen-
sura, liberei-a, já pode ser to-
cada. Agora, neste meu último
disco, Vida de Artista, a Censu-
ra prendeu AZíos e Baixos, que
fiz de parceria com Aldir Blanc.
Motivos? Aparentemente o uso
da palavra Dienpax, que é um
tóxico, no texto. Mas claro, não
é essa a verdadeira razão. O pró-
prio Rogério Nunes, diretor da
Censura, disse que não veta mú-
sicas, mas compositores. E que,
no meu caso específico, está um
pouco sentido comigo, por cau-
sa das declarações que fiz aos
jornais, na época de Cordilheira.
Ele está só um pouco sentido,..
E' uma pena. Porque eu me cha-
teei muito por causa disso e gos-
taria que ele tivesse se sentido
como eu.

No novo disco de Sueli, "o
mais rápido que já fiz, que ai-
guém já fez" (14 dias de grava-
ção), deve sair até o final da se-
mana.

Eu estou superpreocupa-
da com a demora. Já era para
ter saido na semana passada, o
que teria sido ótimo, por causa
do Natal, gente comprando disco
para dar de presente. Existe
época melhor para vender dis-
co? Mas não faz mal. Esse Natal
vou sair distribuindo meus dis-
cos por aí, de presente para os
amigos. Tem gente que gosta de
receber o disco diretamente do
artista, não é?

Do disco, Sueli confessa que
não tinha nem idéia do que se-
ria quando começou a gravar.

Mas ai o Dori Caymml ar-
rumou tudo, sempre enérgico,
mas brincalhão, com o dom de
saber o que vai melhor com a
minha voz: arranjos com cordas,
principalmente. Entraram músi-
cas que fiz neste ano, no ano
passado, algumas coisas antigas,
mas que eu sempre quis cantar.
Como Quatro de Dezembro, que
fiz para o meu primeiro parcel-
ro, João Medeiros, no dia do seu
casamento. No disco, canto essa
música com minha Irmã, Telma,
se lançando agora como canto-
ra, uma barra bem mais pesada
que a que enfrentei, porque o que
tem mais nesse pais é cantora.
Também gravei Dorme, Menino,
Dorme, com letra tirada do Ro-

manooira da lnc.onlUlfinv.Ui do
Cfcllla Mnlreles, Umn música
quo Cynara, do Quarteto en O»,
cantou no sou último show, m
maneira tão linda, suave, ela
grávida, sentindo o que slftl»
agora, que quando fui assistir ao
iltíno', não agüentei. Joguei os
cabelos no rosto o chorei..

Sueli que chora, volta e
mela, que se emociona facllmen-
te com coisas pequenas. A em-
pregada que quer ouvir um dis-
co que fala "de um mundo me-
lhor para seu filho", o caaamen-
to de um grande amigo, quo
perdeu. De inspiração que vem
e vai, aparecia' no ónlbu» Juiz
de Fora—Rio, quando ainda não
¦e tinha transferido definitiva-
mente para o Rio, durante as
aulas na faculdade de Direito (
que abandonou, numa tarde
trancada no quarto, lendo a le-
tra que Aldlr dou a um repor-
ter para lhe entregar c foi pu-
bllcada numa revista antes de
chegar às suas mãos.

Fiquei uma tarde inteira
me obrigando a compor, para
combater, um verão para lá de
quente e preguiçoso. E consegui,
no final, produzir uma das mú-
sicas mais bonitas que já fiz
nesses últimos tempos.

E o projeto Pixinguinha,
com Simone?

Pixinguinha foi uma ex-
perlêncla Importante para mim,
na medida em que me deu uma
cancha de palco que não tinha.
Me fez soltar minha voz, tornou-
a mais clara, por Isso mesmo.
Mas ao mesmo tempo, era uma
loucura de gente, duas mil pes-
soas todos os dias, briga na por-
ta, teatros depredados. E o con-
traste entre eu e Simone. Pri-
meiro entrava ela cantando
Medo de Amar n° 2, e sc contor-
cia toda, mexia com o público
que dellrava, se encolhia todo
nas cadeiras. Depois entrava eu,
silêncio profundo, poucos movi-
mentos, nas mãos o violão. O
Nordeste Inteiro foi assim: tele-
fonemas durante a noite, para o
hotel, que Dico, meu marido, ti-
nha de atender, e aqueles pro-
blemas que Simone já tinha me
avisado que iam acontecer. Gen-
te dizendo que eu era caso dela,
levantando mil suspeitas. Ima-
gine eu, com o meu barrigão de
sete meses... No fundo, é tudo
um pouco como a música Vida
de Artista, que fiz com Aldir
Blanc. A india e o atirador de
facas, e todo o mundo torcendo
para tudo ser o pior possível.

SUELI 

fala do filho que
vai nascer. Provável-
mente menino.

— Mas eu queria me-
nina, já estou até imaginando os
enfeites de cabelo, a roupinha.

Criança que já vai nascer
cantando, segundo o pessoal da
Odeon, porque já cantou proje-
to Pixinguinha, gravou disco.
Pensa um pouco antes de contar
uma história que muito a lm-
pressionou:— Sabe, meu marido tinha
uma tia d« 84 anos, que morreu
agora, sem nunca ter namorado,
casado, sem nunca ter amado
ninguém. Não é uma coisa ter-
rível? Toda a vida dela passou
fazendo colchas de retalhos, ca-
da um menor que outro, mais
perfeito. Eu fico pensando... Vi-
ver sem amor não existe. E' vi-
ver com uma parte de sl mesmo
sempre faltando. Até na músi-
ca a união homem-mulher faz
falta. Abel Silva, meu parceiro,
é quem diz. Para ele, a melhor
parceira sempre fui eu, a de re-
sultado mais redondo. Duas ca-
becas, uma de homem, outra de
mulher produzindo perfeição. E
mulher com füho deve ser ain-
da melhor. Deve aumentar ain-
da mais a Inspiração.

Em Porto Alegre, a primeira 
"boutique,? de carnes

BOI
FINO É
OUTRA
COISA

Bárbara Regina Oliveira
Fotos de Rubens Borges

PORTO 

ALEGRE — A
primeira vista parece
uma das tantas bouti-
quês para jovens ou

agradável confeitaria de uma
das mais sofisticadas ruas de
Porto Alegre, no elegante bair-
ro Moinhos de Vento. E, na rea-
lidade, a única diferença é o
produto oferecido aos consumi-
dores, pois decoração e bom
gosto são comparáveis aos das
demais lojas do bairro. Ao invés
de modelos na última moda, de
gostosos doces da arte confeitei-
ra gaúcha, o que a Butikarnes
vende são cortes nobres de no-
vilho precoce — de traseiro —
a preços bem acima da tabela
fixada pela Cobal para a carne
normalmente vendida nos su-
permercados.

A primeira boutique de car-
nes partiu de uma idéia de Ru-
ben Ilgenfritz da Silva, dirigen-
te coòperátivista e presidente da
Cooperativa Tritícola Serrana
de Ijuí — Cotrijuí — encarrega-
da da distribuição e comercia-
lização, da carne de novilho pre-
coce produzida por outra coope-

rativa, a de Carnes de Dom Pe-
drito, ao abater novilhos de no
máximo dois anos. Com os pre-
ços mais elevados, torna-se pos-
sível cobrir os custos de engor-
da do animal, isto é, pastagens,
forrageiras e manutenção entre
outros.

Os cortes oferecidos são de
primeira linha. O filé-mignon
sai por Cr$ 124 o quilo; picanha
a Cr$ 99; contraíilé a Cr$ 88;
tatu Cr$ 78; coxão de dentro Cr$
75; patinho CrS 69 e coxão de
fora CrS 64. Mas os dois mais
procurados são a costela e o
matambre, próprios para chur-
rasco, vendidos a Cr$ 57 e Cr$
58 o quilo respectivamente. To-
das as peças vêm acompanha-
das de uma etiqueta que as iden-
tifica e garante, são mantidas
em câmaras frigoríficas de vi-
dro, a uma temperatura de zero
grau, e pesadas em' balança dl-
gital para maior rapidez de
atendimento e exatidão no peso.

Inaugurada no último dia
11 deste mês, a Butikarnes só
agora começa a ser mais conhe-
cida. O gerente, Mário Cézar
Muniz, explica que o número de
fregueses está aumentando —
em sua maior parte donas-de-
casa de alto poder aquisitivo e
seus maridos. Os atendentes,
bem uniformizados e limpos, são
extremamente educados ("Mais
alguma coisa, madame?") e o
próprio gerente sal freqüente-
mente de seus cuidados para
orientar a clientela a respeito
dos tipos de carne e de seu me-
lhor aproveitamento. No assoa-
lho, os ladrilhos são verdes. As
paredes foram recobertas de
formica e no teto há luminárias
de design moderno. As peea.s de
carne ficam expostas nos bal-
cões frigoríficos, envoltas em po-
lietileno, enquanto o ar condi-
cionado mantém o ambiente nu-
ma temperatura constante de 20
graus. O controle de todo o sis-
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Os atendentes
são gentis
e o ambiente
é agradável,
decorado com
luminárias
e quadros
que retratara
• vida no
campo

A Butikarnes
é a primeira

boutique
de carnes do

Estado e
poderá

multiplicar
suas lojas em
pouco tempo
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tema de refrigeração — e.ssen-
ciai para a manutenção da boa
qualidade das carnes — é feito
por\um veterinário da Cortijuí,
Becklerc da Silva, que diária-
mente inspeciona a boutique.

Cláudio Noronha, da tra-
ding company Cotriexport —
empresa filiada à Cotrijuí — e
que foi o responsável pela ins-
talação da boutique, observa que
a carne não é congelada nem
embalada a vácuo e, ao serem
entregues aos clientes, os cortes
são embalados em plástico e co-
locados em sacolas semelhantes
às de boutique. Mas dificilmente
os compradores levam a quanti-
dade de carne que pedem: da
mesma forma educada com que
atendem aos fregueses, os balco-
nistas invariavelmente indagam
se "200 gramas a mais fazem di-
ferença". Afinal, "é sempre me-
lhor levar um pouco demais do
que de menos", observa um de-
les. Geralmente os clientes não
reclamam e assim, com bom hu-
mor e gentileza, a boutique au-
menta seu faturamento.

TSATA-SE, 

sem dúvida,
de consumidores espe-
ciais. O filé-mignon, jus-
tamente o mais caro —

Cr$ 124 o quilo — é o primeiro
a sair e, áo contrário do que
ocorre nos açougues comuns, não
existem as costumeiras reclama-
ções a respeito de preços. Co-
menta Mário Muniz, o gerente:

— Dificilmente quem entra
aqui sai sem comprar alguma
coisa. E estamos tão certos do
sucesso da idéia, que nossos pia-
nos são ampliar os serviços de
comercialização da carne de no-
vilho precoce. Além disso, pre-
tendemos montar outra bouti-
que para vender os outros tipos
de carne de novilho, da parte
dianteira. O objetivo é aprovei-
tar ao máximo e com maior ren-
tabilldade toda a rto.
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É UM FILME,
UM SUCESSO, UM
FENÔMENO
DE BILHETERIA?

Para lançar produções rculmente
grandes — oh superfilmes — Hollywood

tem de iiinniifatiiriir uma obsessão nacional
americana. Tentativas atilais d futuras

neste sentido incluem filmes como (de cima
para baixo, no sentido'dos ponteiros do relógio)

Superman, estrelado por Christopher Keeve;
Apocalipse Now, de Francis Coppola;

1941, fantasia de Steven Spielberg:
Slar Trék, de .Tan Trocll e

Hurricanc, estrelado por Mia Farrow

William Rales
Th» N«w York Tlm»»

QUANDO 

fil-
mes como
esse fun-
cionam —
diz Ned

Tanen, da Universal, falan-
do a respeito de Animal
House, produzido por seu
estúdio — assumem exis-
tència própria, como acon-
teceu com Golpe de Mes-
tre, O Poderoso Chefão,
Tubarão ou A Guerra das
Estrelas. É exatamente o
que está ocorrendo com
Animal House, com toda
essa movimentação que se
criou em torno.

A Universal dificil-
mente poderá ser culpada
pelos estragos feitos pelas
platéias hiperativas que es-
tão assistindo ao filme,
mas as afirmações de Ta-
nen são sintomas de uma
nova consciência por parte
dos produtores de Holly-
wood: a consciência de que
seus grandes filmes não re-
presentam simplesmente
sucessos de bilheteria, mas
detonadores de fenômenos
sociais que podem fugir
inteiramente ao controle
(e elevar as receitas a ni-
veis jamais sonhados). Co-
mo conseqüência, os obje-
tivos da indústria cinema;
tográfica mudaram. Já
não é suficiente produzir
um hit. Para lançar um
superfilme, é necessário
manufaturar uma obses-
são nacional americana.

Como certas desço-
bertas da ciência, os su-
perfumes, enganaram todo
mundo quando surgiram
pela primeira vez. O Pode-
roso Chefão eclipsou todos
os exemplos anteriores da
história do cinema no que
se refere ft bilheteria, até
mesmo o de ... E O Vento
Levou, que estabelecera
um recorde mais de três
décadas antes. Mas a maior
parte da indústria acredi-
tou estar assistindo a um
fenômeno isolado. Dois
anos depois, o recorde es-
tabelecido por O Poderoso
Chefão foi batido por Tu-
barão. E quando Guerra
das Estrelas quebrou os
dois recordes, em 1976, o
superfilme tornou-se um
fato sólido.

Hoje, toda Hollywood
acredita que novos recor-
des serão estabelecidos.
Essa é também a opinião
de Steven Spielberg, dire-
tor de Tubarão e Encon-
tros Imediatos do Terceiro
Grau:

— Não ficarei surpre-
endido — diz ele — se por
volta de 1984 Guerra nas
Estrelas estiver em segun-
do lugar, Tubarão em
quinto e uma série de no-
vos filmes tiver se coloca-
do entre eles na lista das
maiores bilheterias da his-• a do cinema.

Acorrida 

para pro-
duzir o próximo
super já alterou
fundamen-

talmente a natureza dos
esforços tradicionais de
Hollywood no sentido de
lançar apenas sucessos.
Na construção dos suces-
sos, aplicava-se uma qui-
mica convencional: astros,
scripts e diretores talento-
sos eram misturados em
quantidades variáveis,
com resultados.de bilhete-
ria previsíveis. Nos super,
tais elementos podem per-
der sua força, enquanto
outros assumem importan-
cia decisiva. O problema é
que ninguéni sabe exata-
mente quais as regras a
serem aplicadas.

— A única regra — diz
Michael Eisner, chefe da
produção da Paramount
é que não há regras. Os su-
perfumes são produtos
que se transformam em
fenômenos culturais. E
não há maneira de plane-
jar no papel um fenôme-
no cultural. Jimmy Carter
é um fenômeno cultural,

^'•^^^''^f/^^V ; y'''v:V''^-^' fl _S_\ KQII Hl I'$%&'% mm KL_ Bk>f* 4k tt/ mm
> .'y>_, ___________!.'. ^L^WW \w___' ^C^^M mWt tWW^m. <«BflyJ& *^Wmm

¦•wê*"¦• Am WÊmz ' *-W iKfo- ""^^fl mBbl a^\ ^^mmm*-
j^H^H^flpjwwL f JTmmmmmülwSfrYr }M_____\ ______ _w ^^mmlTmmn WKtmWW'í$&%ii* mtm WL'~¦m, Ê ?^k\ ________u ___w "^^¦ISot ^^^*—**———* -v „ „/,,///'fy,

"Jffw ________Wv^mwV m\ jm mT^llmmm^^^mWL^^!1'1^*^^1^

.¦¦¦¦ WÁmWMí -• *¦¦ Hfôs ^____\\ fll fl Ks;:?"'¦¦

H? WUÊm H. 'I II Il^Ba I Wm\ mmwJ*'''' A^-mW__\ ¦•'¦4llMB ^T;''fl BWB Vfl B Irfl WÊÈ/'-' mmmm\'¦'¦¦¦'¦¦'Ww^mfSmW^mm^'--''¦m%ffim'$fôÊM mmW- • : ^mmmW?: •¦• wW^'--9.mW mmmW- A. •'^^^___m^__^_^_KS^Ímmm\\ flLXvx flfl ¦¦ *'* * ' '

^H BãÉlIlllfl Bfl \wmZm- ^^W^sf^^W r -.;'•-"H-âC/mmm Blu HPJÜW M ffl WM wk&ÂíMw^ê?''>¦ #fea« fl - s\ |s^,/;
\\T~m \*^%1m\ Wktmmm^-^^^^^tíém B "'"¦• ^ •*-^ft

mmè^^^^vKÊÊE*' ¦ *mmm-^l™l Tt -W fl?5 * V :m_£\* *—%¥ ^Ê -
W_m%. . ¦'^^f J_f ___. miW WÉè.'"¦¦+.. -9^-. ¦i.mWm^m.'
¦Sc™*''"**'' - jL*m\ HkS ^Êmm\\ W___^_m_^_^'"iyí_m _WWRStVm^yfyw'' -àmwmWmm\\\\\m\\m mmYzaSmm ^m\mmm \\\\\m\\\ _______Z_-mwMJ^^ÊÉm ^*5
w_eÍ£S&Sg&'' mw W%^m\ \WtmWW^E v*—.-

Hptll% y'Jm\ flfll W____\_____________Wk
^M^M BrTn \\\\x ^^m\\ \\\\\ ¦ 'Y'wftmm mm\ '

Wffifo**;*'-'' lÉlH mW 1» WLW&tÍWx mmk> ^m WW¦k| . ¦ • vi:.;;;, flfl fl w@Ê "^fl| WÊÊM^WÊmÊ H
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHflIfl2^»>' ^H ^B^M fralt ¦<¦ j£?r'%mm\ WmV?^i'^'--^^^^^^^Ê

8feiinMrf>a«BI mM^Skm mmm* mMMmymBmWéíx-^mm-^::.^ ¦.:. S9I IBn
W^m wwr^ ^^^pi ^^w

^WBBflflBgffillJI^ .l^la '^^^^y gSJHByi ^^fc"á^>;íií?¥: r^fllS ^pH
^^^^^^^^CjZ^?g^--:"": ^% ?_f i^;ai8wwia^^R^^«roMM^lB^^^ flfl ¦&! í|§||JF _ Jgw tj|a| H

*A 'ao* ^S^ ^^Tzl;)— .ujw»i»»fw' -^*va.^J.[tl)|irT^^flf|^^^Ba^^B|^H^#flBn|^^ *^H8^fli fc->^M(BMrapj^fefl|Mfc|i^**» II. fil. 
' 'irfl i j 1. ]u ff-'-wsji^»«iM^^'iW'BMr'^ ^i^^^^flBB^^^Bfl#'^BWflBBBflBB

'¦: T^IÉÉSi^'^SJfli*^- ^s* í ?J| Bit^|k. ,,,,, »;r7^^^w^i&Sfefl Bp Wz[]L __ Jmm_fÊ
-:r-^BB^Hflflfljml^^^^^^^^;:-1.THHfcT^ . ¦ -__^_W SmT^^^^Wr mmmmi ^9flJ W__W_WmZ-m9Ê mmr^mW

mmmmmm^mmWJk-^Êm\ ^tBB ^^^^1 H^ '^^kmmmWÊ^Êk^iStm^mmmT^â^l^mmW^ mmm.' 'CAjjWf^f ^^^B flflí ^^^M ül^^l ^^l^^I m\*!-y&L ^^mmJ^m\

I9m I J|míI'H BflH B^^^^P^_^^^^_EmB BI "* f^&m\ \WSSi _WW
^B ^j&aff «MÜ ^fl ^' x l^^LiMálitfi^aaiM ^fl" . si E^^ilfl ^1vMI KÜi^^l U^r ,i3 -^fHl^^flM '"' "*";*':''*''l™.^r3fl flPfl flfl

^B ^BâXt " yJB^y^W ^|^M::.,:^B ^^ ¦ * ¦'¦-$___E \^W- ''¦¦____\W HP ffify:$^m\mW££mmmm\ ^mMm ^B

BP^Ai ^Sfc.'Se^i » 
~^^fl 

B^ -"KwIlP^i Bfl ^h HP .''àfe^w^L.?"^fl . .\* "J
^MSBÉ.ií! * jmk'SBk^S ^r -íliÉls ¦ J%>™mÊÊm\Wmm\ m\. ¦ Èkw mkW WÊgÊW

^^^W Bin^^f^^H^Hr ^^"'1 B^ jfl| fl 1 '-A-asJB 7^"*^> • * WÊw Wkm\ B

XAa, É IM SUPERFILME!
como iVo Tempo da Bri-
lhantina e Tubarão. Mas
não se trata de algo que
se possa prever.

Apesar dessa incerte-
za, Hollywood está mergu-
lhando de cabeça nessa
nova trilha. Muitas das
produções atuais asseme-
lham-se a verdadeiros pro-
jetos Manhatann — o da
primeira bomba atômica
— no que se refere a in-
vestimentos, dos quais,
por sua vez, espera-se que
detonem reações em ca-
deia capazes de proporcio-
nar considerável retorno
de bilheteria. É surpreen-
dentemente simples o pa-
radoxò enfrentado pela in-
dústria: nunca os investi-
mentos foram tão imensos
e jamais o controle sobre
eles tão precário.

— Quem cria os super
são as pessoas — diz An-
drew Fogelson, vice-presi-
dente executivo da Warner
Brother's para a promo-
ção mundial de Superman,
no qual a companhia in-
vestiu entre 30 a 75 mi-
lhões de dólares. Os pro-
dutores não fazem um su-
per. Nem os " estúdios.
Quem os cria são os espec-
tadores que pagam três ou
quatro dólares por uma
entrada. E muitas vezes
quando acreditamos ter
feito tudo direitinho, são
elea que' nos mostram que
não estávamos nem perto
de um superfilme.

A política adotada pela
Warner em relação a Su-

perman é uma lição /viva
do imperfeito estágio atual
da arte de produzir super-
filmes.

— Nas primeiras etapas
— diz Fogelson — começa-
mos a pensar no que iria-
mos dizer ao público. Tive-
mos de adivinhar como um
simples slogan, Here Comes
Superman, iria predispor
as pessoas. Acreditávamos
que a resposta seria positi-
vi, mas havia alguns pro-
blemas escondidos por de-
trás da idéia. Era necessà-
rio deixar claro que não se
tratava de um desenho
animado. Nem de uma re-
filmagem de alguma série
de TV. Tínhamos de mos-
trar que Superman era
um filme totalmente novo
sobre um dos maiores he-
róis folclóricos da histó-
ria americana.

A 

esse conceito ini-
ciai, a Warner
adicionou ai-
guns elementos

familiares a muitos outros
superfilmes: Mar lon Bran-
do, astro de O Poderoso.
Chefão; o compositor John
Williams, que escreveu a
trilha sonora de Guerra
nas Estrelas; e um gene-
roso estoque de efeitos es-
peciais. A seguir, o estúdio
criou uma campanha pu-
blicitária para assegurar-
se de que nenhum desses
elementos ficaria ignorado
pelo público. Os nomes do
elenco, evidentemente li-
derados pelo de Brando,

foram colocados em posi-
ção de destaque. Os anún-
cios de página inteira tra-
ziam uma frase — Você
Acredita Que um Homem
Pode Voar — destinada a
mostrar que o filme fora
feito com atores de carne
e osso. Os comerciais de
televisão foram feitos de
forma a sugerir uma ação
viva e não se usou dese-
nhos ou simples títulos es-
táticos. Fogelson declara-
se muito satisfeito com um
spot de 30 segundos que
mostra os nomes do elen-
co voando por entre nu-
vens densas:

— É algo de claramen-
te vivo, não simples ani-
mação. Parece grande e
importante, espetacular e
especial. É o tipo de enfo-
que que pretendemos dar
a tudo que fazemos.

Mas o esforço total da
Warner foi bem além do
próprio filme. Os direitos
sobre o personagem super-
man pertencem a D. C.
Comics, subdivisão da com-
panhia. Outlra divisão pro-
duziu o disco com a trilha
sonora. O setor de publi-
cações da Warner lançou
nada menos de oito livros
e os direitos de utilização
da marca superman fo-
ram alugados a mais de
100 fabricantes de produ-
tos que vão desde as tra-
dicionais T-shirts a apon-
tadores de lápis.

Mas assustador para a
indústria cinematográfica

é o fato de que esse proces-
so pode facilmente tomar
rumo inverso ou mesmo
jamais deflagrar.

As platéias têm ura
faro inacreditável — diz
Eisner, da Paramount —
elas podem sentir um su-
per à distancia de anos-
luz.

Veja as pré-estréias
— completa Tanen — é
como no coliseu romano:
polegar para cima ou para
baixo, eis a diferença en-
tre o fracasso e um super.

AMBOS 

conhecem
o sabor amargo
do fracasso. As
espe ranças da

Paramount em Domingo
Negro deram em nada e a
performance de Tora, To-
ra, Tora, da Universal, foi
tão pobre que a única so-
lução para recuperar par-
te do altíssimo investi-
mento acabou sendo a
transformação numa série
de TV, com o nome de
pearl. Mas quando as pia-
teias querem criar um su-
per, não há nada que as
detenha. A ponto de ter
surgido um fenômeno
curioso na indústria cine-
matográfica, que é a as-
sistência repetida. Pesqui-
sas realizadas durante as
apresentações de Guerra
nas Estrelas, mostraram
que muita gente — espe-
cialmente adolescentes —
havia visto o filme três ou
quatro vezes. Houve pes-

soas que o assistiram 30
ou 35 vezes.

— Parte das platéias
atuais de cinema — espe-
cuia Frank Price, da Co-
lumbia — foi criada com
a diversão visual desde o
nascimento. A geração an-
terior, era mais calcada
na palavra impressa. Pa-
ra eles, ver um filme uma
vez resolvia o problema.
Hoje isso não acontece
de maneira geral.

Outra mudança foi a
escala do jogo. No passa-
do, um filme pddia fazer
ou destruir a carreira de
um astro, diretor ou pro-
autor, Agora, a própria
existência das empresas
está em risco. Os custos
de produção são apenas
pequena parcela das imen-
sas quantias empregadas
num lançamento. Só a
publicidade empenhada
para lançar um super re-
presenta de cinco a 10 mi-
lhões de dólares a mais
nos custos.

— Contatos Imediatos
tinha de ser um super —
diz Steven Spielberg —
simplesmente pela enor-
midade das somas envol-
vidas. Custou 19 .milhões
de dólares, o que'significa
que com a publicidade e
tudo mais precisávamos de
uma receita de 51 milhões
de dólares apenas para sair
do vermelho. Quando des-
cobri isso, percebi que o
filme teria de ser um dos
15 maiores da história. Foi
aí que comecei a ficar as-
sustado.

A Columbia, cheia de dí-
vidas na época, apostou
em 'Contatos Imediatos e
ganhou. Mas outras em-
presas,, como a M-G-M,
não tiveram nervos para
permanecer no jogo e reti-
raram-se. Em Hollywood,
te ao jackpot em Las Ve-
os superfilmes transforma-
ram-se em algo semelhan-
gas, e a virtual avalancha
de dinheiro que podem tra-
zer representa a mesma
sensação que se tem quan-
do seJganha uma fortuna
na roleta.

É indescritível — diz
Dennis Stanfill, diretor da
20th Century Fox, para
quem em determinada êpo-
ca Guerra nas Estrelas car-
reava diariamente nada
menos de 1,2 milhão de
dólares — uma dessas coi-
sas excitantes que só acon-
tecem uma vez na vida.

Contudo, embora os su-
perfumes exijam geral-
mente superorçamentos, o
fato assustador é que três
dos filmes que mais fatu-
raram na história do ci-
nema — Animal House,
Rocky, o Lutador e Ameri-
can Graffiti — resultaram
de pequenos investimen-
tos, cujo sucesso foi uma
surpresa para os estúdios.

Atemorizados? — per-
gunta Tanen, da Univer-
sal — estamos apavora-
dos! E os únicos que não
estão apavorados e ainda
continuam na indústria
são aqueles que caíram
em estado de coma...

V-
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cila mercenário é mobilizado pin llbirlir o pre-
tlilonli depotlo dt um palt etntro-afrlcano. A
nr.nn é financiada por um banqutlro cu|oi Inli-
retiai "I" minorado titlo ameaçado» pala nova
ilniarjjo, Produçáo americana.

ESTRÉIAS
.***

OS Í5QUIÇI0O5 (lei Olvidadoi), de luii Bunual.

Com Etlela Inda, Miguel Inclan, Alfonio Me|le,

Alma Delia Fuanttt e Roberlo Cabo. Nm» Pt»

(Rua Visconde dt Plr.jt, 351 - 287 1935),

I4h40m, I6h30m, IBI.20m, JOhIOm, 22h. (IA

.ano»). O mala famoio filme da íait mexicana

d- BuiSuol, em distribuição comercial no Bra-

lil com 28 ano» de alraio. A hislóra »e

pasta tm um tubúrblo da Capital mexicana, fo-

callzando o contagio da crueldade e da delin-

quèncla entre |oven» marginalizadoi pela »ocie-

dade.  *

.TUDO CERTO... MAS NADA IM ORDEM (Tullo t

Fo.lo t Nlenle ln Ordlnt), de Una Werlmuller.

Com Luloi Dlberti, Una Polito, Nino Blgnanlni,

Sara Rapitarda t Giullana Calandra. Clnemt-I

(Av. Prado Júnior, 286 - 275-4546), Studie.

Painandu (Rua Sen. Vergueiro, 35 - 265-4653)i

13h30m, I5h40m, I7h50m, 20h, 22hl0m. (18

anoi). Comédia Italiana realizada por Werlmuller

depois elo Amor • Anarquia e ante» de Pasquelino

Satt Beleiat. Em Milão, centro da »ocledade dt

consumo, reúnem-se sulistas em busca de ascem

são social. Operários descontentes, prostitutas,
um grupo que se especializa em roubar aparta-

mentos estão neste quadro de critica a situa-

ção política a social da Italia.
-

BERNARDO I BIANCA EM MISSÃO SECRETA

(The Rascuars), desenho animado da produtora
de Walt Disney. Direção de Wolfgang Reilherman,

John lousbery • Art Slovens. Vitorie (Rua Se-

nador Dantas, 45 - 242-9020), Ailor (Rua Ml-

nistro Edgar Romero, 236): 14hl0m, 16h, 17h50m,

19h40m, 21h30m. Copacabana (Av. Copacabana,

801 - 255-0953), America (Rua Conde de Bon-

fim, 334 - 248-4519): 13h, I4h50m, 16h40m,

18h30m, 20h20m, 22hl0m. (Livre). Um casal de

ratos empenhado em salvar uma órfã seqüestrada

por Madame Medusa, megera qut a utiliza com

o obltllyo dt locall/ar t apoderar-it do maior
dlemanlt do mundo, Dublado tm portuguci,**

TUBARÃO 1 (Jewa 7), dt Jeannol Szwarc. Com

Roy Schalder, lorralnt Gary, Murray Hamilton,

Joseph Maicolo, Jafrty Kramer e Collln Wllcox.

Meiro Boavista (Rua do Passeio, 62 - 222-6490),

Condor largo do Machado (largo do Machado, 29
- 245-7374): 12h, 14h20m, I6h40m, I9h,

2lh20m, Condor Copacabana (Rua Flguolrodo

Magalhães, 286 - 255-2610): 2a. a 6a. e do-

mingo, as I2h40m, I5h, I7h20m, I9h40m, 22h.

Sãbado, is 12h20m, I4h40m, I7h, I9h20m,

2lh40m, 24h. Rio-Sul (Rua Marques do São Vi-

cente, 52 - 247-4532): I2h40m, 15h, 17h20m,

19h40m, 22h. Art-Copacabana (Av. Copacabana,

759 — 235-4859), Art-Tliuct (Rua Condt dt Bon-

fim, 406 - 288-6898), Arl-Mélir (Rua Silva Ra-

belo, 20 - 249-4544), Arl-Maelurtlrt (Shopping

Center de Madureira), lldo-1 (Praia do Flamen-

go, 72 - 245-8904): 13h, I5hl5m, 17h30m,

I9h45m, 22h. (14 anos). Retomada do tema t

rios cenírlos de Tubarit, grande sucesso de

Steven Spielberg, mas sem a participação deste

cineasta. De novo a localidade balnearla —"

agora em fast dt grandt dtsenvolvlmenlo tu-

rlstico - * atormentada por várias tragédias

qua st revelam em conseqüência do apareci-

mento de um grande tubarão branco. Produção

americana,

SELVAGENS CAIS DE GUERRA (Tha Wlld Oeest), •

de Andrew V. McLaglen. Com Richard Burton,

Roger Moore, Richard Harrls, Hardy Kruger e

Stewart Granger. Odeon (Praça Mahatma Gandhl,

2 — 222-1508), Roxi (Av. Copacabana, 945 —

236-6245), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391

227-7805), Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340

246-7705), Tiiuca (Rua Conde dt Bonfim, 422

_ 288-4999): 13h30m, 16hl5m, 19h, 2lh45m.

Maduraira-2 (Rua Dagmar da Fonsact, 54 —

390-2338), Imperator (Rua Dia» da Cruz, 170 —

249-7982), Olaria: 13hl5m, 16h, 18h45m, 21h30m.

(16 anos). Ape»ar do titulo brasileiro, o filme nio

a bastado em Doga ó* War, dt Frederlck For»yth,

t »lm tm um livro dt Danltl Carnay. Mlniexér-

MARIPOSAS DA NOITI (argentino), de Armando

fló. Com liahel Sarll e Armando B6. Pllli (Rua

do Passolo, 78 - 222-1097)) de 3a. a sábado,

ãs lOh, |lh45m, I3h30m, I5hl5m, I7h, I8h45m,

20h30m, 22hl5m. 2a. a domingo, il I3h30m,

I5hl5m, 17h, lflh4.*im, 20h30m, 22hl5m. (IB

ano»). História dt uma mulher que se degrada

por varias circunstancias a se regenera por força

de um amor. A dupla Isabel Sarll-Armando B6

é característica de uma linha de dramalhõt» ar-

gentinos.

O SANGRENTO VINGADOR CHINlS (Tht Douklt

Crosstrs), dt Cheno Chang-Wha. Com Chen Hilng,

Tuly Kinni t Shln ll-lung. Programa complt-

menlari O Monslrt dt Piquira. Ri» (Rua Álvaro

Alvim, 33 - 222-6327): dt 3a. a 6a„ it I2h30m,

16hl0m, 19h50m. 2a., sábado t domingo, is

I4hl5m, 17h50m, I9h55m. (IB anos). Produçõt»

chinesas de Hong-Kong.

O PRlNCIPI I O POBRI (ffit Princi ind tht

Pauptr), dt Richard Fleischer. Com Raquel

Welch, Charlton Heston, Ollver Retd, George C.

Scott e Ernest Borgnlno. Pi»h* (Praça Florlano,

45 - 224-6720): de 2a. a 6a„ is I2h, 14h20m,

16h40m, 19h, 21h20m. Sãbado t domingo, .

partir das 14h20m. Paralodot (Rua Arqula» Cor-

deiro, 350 - 281-3628). 14h20m, 16h40m, 19h,

21h20m. «oma-Srunl (Rua Vitcondt dl Plra|á,

371 - 287-9994), Brunl-Copaeabant (Rui Bara-

ta Ribeiro, 502 - 255-2908), irunl-Tijuct (Rua

Conde de Bonfim, 379 - 268-2325), Rleimir

(Av. Copacabana, 360 - 237-9932): 14h, 16h30m,

19h, 21h30m. (livre), Produção Inglesa. Versão

cinematográfica da novela de Mark Twain.

dado dt Harlan, ot consequonlet prohlimii co-

letivos i vlolentot conflltot com ot incarrtga-

Hot da riprtitio. A clneatlr. Barbara Kopple

dt N, Iorque, trabalhou In lt<» duranti trit

anot, ulllliando na montagem tequênclat

documinlárlat dot movlmenlot grevitlat ocor-

rldot no Condado, na dácada de 30. fllmt pre-
mlado com o Oscar (melhor documentirio da

longa metragem) jft ""¦ ,™__™™_

• *"
A MORTI IOBRI O NILO (Dtalh on Iht Nlle),
dt John Gullltrmln, Com Ptttr Utllnov, Jam
Blrkln, Loit Chllet, Belte Davi», Mia FaWm,
Jon Finch, Ollvia Hu»«iy t David Nlven, Vemia
(Av. Paitour, 184 — 226-5843), Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145 - 264-2025): I6h, I8h45m,
2lh30m (16' ano»). Vtrtio dt uma hlilórla de
Agatha Chrittit, ambientada tm um navio im
cruztlro ptlo rio Nilo. Entrt ot paiiagilrot,
alam do dtlillvt Hirculi Poirot, variai pestoas
direta ou Indlrttamtnli ligadas i herdeira de
uma grandt fortuna, qut viaja em lua-da-mal e
cu|o marido é ix-nolvo dt sua mtlhor amiga,

NOS TIMPOS DA BRIIHANTINA (Grtate), dt
Randal Kltlsir. Corri John Travolta, Ollvia New-
ton-John, Stockard Channlng, Jeff Conaway •
Dldl Conn. lido. (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904), Cintmfl (Rua Condi dt Bonfim, 229):
I4h30m, 16h50m, 19hl0m, 2lh30m. Clntmi-2
(Rua Raul Pompéli, 102 - 247-8900): I3h20m,
15h30m, 17h40m. (14 anot). Um nlorno i dá-
cada dt 50, apoiado na adaptação de uma pe-
ça mutlcal dt Broadway, titrtlado por John Tra-
volta, lançado como alar, com grande txlto dt
bilheterie tm Ot Embalai ela Sábado a Noiti.

CONTINUAÇÕES
**••

HARLAN COUNTY, TRAGÉDIA AMERICANA
(Harlan Counly USA), documentário de longa
metragem dt Barbara Kopple. Jóia (Av. Copaca-
bana, 6BO - 237-4714): 14h, 16h, 18h, 20h,

• 22h (18 mo»). A» gravei dt mlntlrot do Con-
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OS TRAPALHÕES NA GUERRA DOS PLANETAS

(braillelro) de Adriano Stuart. Com Renato

Aragão, Dedé Santana, Muttum, Pedro Aguina-

ga, Aríete Moreira a Wilme Diai. Palácio (Rua
do Passeio, 38 - 222-0838), São Luiz (Rua Ma-
chado di Assis, 74 - 225-7679), Rim (Av.
Atlântica, 2 964 - 236-6114), Cirutt (Av. Co-

pacabana, 1 326 - 227-3544), leblon-1 (Av.
Ataulfo dt Paiva, 391 -¦ 287-4524, Carioca

(Rua Condt dt Bonfim, 338 - 228-8178), San-

Ia Alki (Rua Barão dt Bom Retiro, 1 095 -

201-1299), Vilirli (Bangu): 13h50m, 15h45m, 17h

40m, 19h35m, 21h30m. Rotária (Rua Leopoldina

Rego, 52 — 230-1889, Madunlra-1 (Rui Dag-

mar dl Fontici, 54 - 390-2338: 13h, 14h45m,

16h30m, 18hl5m, 20h, 21h45m. Pilada (Campo
Grandt): dt 2a. i 5a., tábado • domingo, it

13hl5m, 15h45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m. 6a.

tomtntt it 13hl5m. (Livre). Comédia. Aventurai
dot Trapalhõtt tm outro planeta, onda partici-

parn da luta do Príncipe Fllck t da Princesa

Myrm contri at manobrai dt Zuco, o vilão.

REAPRESENTAÇÔES
*•••*

AMARCORD (Amercord), de Federlco Fellini. Com

Puppela Magglo, Magali Noel, Armando Brancia

t Ciccio Ingratsia. Coral (Praia de Botafogo, 316
- 2467218* 14h, 16h35m, 19hl0m, 21h45m.

(16 anos). Uma cidade provinciana da Itália serve

dt etnário • variada galaria humana, seus so-

nhos t frustrações.

DIO COMI TI AMO (Dia Cama TI Ama), da Ml-

guel Igleslat, Com Gigliola Cinquetti, Mark Da.
mon t Mlcaela Cindall. Studlo-THuce (Rua Da-
tembargador Itldro, 10 - 268-6014): I4h45m,
17b, IVhIOm, 2lh30m. (livre). Fllmt rominlico,,
O titulo éi di uma canção qui ficou lamota na
vo/ de Olflllola Çlnquttfl.
O MONSTRO DE PEQUIM (Thi Mighly Picílng
min), dt Ho Ming-hua. Cim II Hslushlen, Evel-
lyne Krall, Htlao Yao a Ku Feng. Programa com-

pltmnntan O Sangrinla Vimadar Chlnlt. Rtx

(Rui Alvafo Alvim, 33 - 222-6327): di 3a, a
6a„ it I2h30m, I6hl0m, 19h50m. 2a„ tábado
t domingo, it 14hl5m, I7h50m, 19hS5m. (14
anot). Produção chlntti dt Hong-Kong adaptan-
do com algumas altarações a história de King-
Kang. Apót terremoto um glgantetco gorlla tpa-
rica no Himalaia t segut pari il florestai da
índia. Um explorador Itnta capturar o animal

para pttqulsas cientificas e só não morre em
tuat mâot graçat i intervenção de uma bela

jovem, que tem forte Influência tobra lie. Ou-
tro explorador decide exibi-lo como atração
espetacular tm Hong-Kong, ondt o gorila ai-
capa • tspalha o pânico,

A CRUZ DOS EXECUTORES (Tht Slclllan Cróss),
dt Mauriiío lucidi, Com Roger Moore, Slacy
Keach, Ivo Garranl t Fausto Tozzi. Programa
complementar: Oi Miladoras da Kung fu. Orly

(Rui Alcindo Guanabara, 21): de 3a. a 6a., it
lOh, 13h45m, I7h30m, 19h35m. 2a„ sábado c

domingo, i I3h45m, 17h30m, I9h35m, (18 anos).

A história ti patta not EUA (San Francisco) on-

dt a investigação dt um crime leva dois amigos

a enfrentar uma organização qua oculta 5 ml-

lhões de dólares am contrabando dentro de

uma cruz. do século XVIII.

OS MATADORES DO KUNG FU (Oparaclon Bang-

kok), da Tang Huang. Com Regina Pai Pin e

Chalng Shan. Programa complementar: A Cruz

dai Exteuloris: Orly (Rui Alcindo Guanabara,
21): dl 3a. • óa., il 10h, 13h45m, I7h30m, 19h

35m. 2a„ sábado! domingo, is 13h45m, 17h30m

!9h35m. (18 mos). Produção chinesa de Hong-

Kong.  

DRIVE-IN 
*••

COMBOIO (Convoy), de Sam Peckinpah. Com

Kri» Krlstofferton, Ali MacGravy, Burt Young,

Madgt Sinclair, Franklin A|ayt t Ernest Borg-

nine. lagoa Drive-ln (Av. Borget de Medeiros,

1 426 — 274-7999): 20h, 22h30m. (16 anos).

Motoritlat tm atrito com a policia rodoviária

promovam uma caravana-prolasto com diversos

tipot dt vtfculot, riumi ição qu» involve rea-

çõet dt politicos, fiscais federait t atá da Guer-

da Nacional. Produção americana.

Dali, Clnemi-I (Rua Rai/l Pompíla, 102 - ¦ .

247-8900)i 20hlSm, 22hl6m. legtndai am por-
luguèt.

GRANDE RIO
NITERÓI
ART-UFF - Tudo Carla... Mal Nadi tm Ordtm,

com Luigi Dlberti. At I4h, I6h, IBh, JOh,

22h (18 mot). Alá domingo. ______

CENTER - •irnardt a llanci tm Miltão Stcra-

Ia, desenho animado de Walt Disney. As I3h, Uh

50m, I6h40m, I8h30m, 20h20m, 22hl0m (LI-
vre). Alá domingo.

ÉDEN - lirnarde • Biinei tm Miltão Sicrilt,

desenho animado de Walt Disney. As 14hl0m,

lóh, 17h50m, 19h40m, 2lh30m (livre). At* do

mingo. •_

ALAMEDA — Ot Trapalhõet na Outrn doi Pia-

natas, com Renato Aragão. At I3h50m, I5h45m,

I7h40m, I9h35m, 2)h30m. (livre), Alá domingo.

BRASIL — Oi Trapalhões na Guerra dot Planetas,

com Renato Aragão. As I3h50m, I5h45m, I7h

40m, I9h35m, 2lh30m, (llvri) Atá domingo.

ICARAf — Oi Trapalhõit na Ouirra dot Plim-

tat, com Renato Aracão. As 13h50m, 15h45m,

17h40m, I9h35m, 2lh30m. (livre). Alá domingo.

CENTRAL— Ot Tnpilhõti ni Guirri doi Pli-

natas, com Renato Aragão. As I3h, 14h45m, lóh

30m, I8hl5m, 20h, 2lh45m (livre). Al* domin-

go^ -
NITERÓI - Selvagens Cãts dt Guerra, com Ri-

chard Burton. As I3h30m, 16hl5m, 19h, 21h

45m (16 anos). At* domingo.

CINEMA-1 — Selvagens Cãit da Guerra, com

Richard Burton. As 13h30rn, 16hl5h, 19h, 21h

45m. (16 anos). Ati domingo.

SAO GONÇALO
TAMOIO - Os Trapalhõtt na Guam dos Pie-

natas, com Renalo Aragão. As 13h50m, 15h45m,

17h40m, I9h35m, 2lh30m (livre). At* domingo.

DUQUE DE CAXIAS

MATINÊS
COSTINHA E O KING MONO - Comodoro: 12h
50m„ 14h20m. (livre). 
ROBIN HOOD, O TRAPALHÃO DA FLORESTA -

Ventit: )2h50m, 14h20m. (livre).

EXTRA .
**lrtHr*

83.» ANIVERSÁRIO DA INVENÇÃO DO CINEMA

Hoie: O. Anjo Exterminir (El Angel Extermina-

dor), de Luis Buiiuel. Com Silvia Pinai e Salvador

PAZ — Os Trapalhõet na Guerra doa Planetas,

com Renato Aragão. At 13h, 14h45m, 16h30m,

18hl5m, 20h, 2lh45m. (Livre). Até domingo.

nova iguaçõ yyy. A
PAVILHÃO — Ot Trapalhõet na Guerra dot Pia-

natat, com Renato Aragão. As Uh30m, 13hl5m,
15h, 16h45m, 18h30m, 20hl5m, 22h (Livre). At*

domingo. i

PETRÓPOIIS 
DOM PEDRO - Salvagtnt Cães dt Guerri, com

Richard Burton. 2a. t domingo, às 13hl5m, lóh,

18h45m, 21h30m. De 3a. a sábado is lóh, 18b

45m, 21h30m (16 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS — Os Trapalhões na Guerra doi

Plinttis, com Renalo Aragão. A» 13h50m, 15b

45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m (Livre). Até do-

mingo.

teresópolis
ALVORADA — Os Tigres Não Choram, com Ars-

thony Quinn. 4a. e óa., is 21h. 5a., is 15h,

21 h (14 anos). Até sábado.

Os Esquecidos / Los Olvidados,
filme de Luis Buiiuel produzido em 1950 e só

agora lançado comercialmente no Rio

*••*
FANTASIA (Fantaiy), disenho animado de Walt

Disney. Direção de Joe Grant e Dick Huemer.

Ópera-1 (Praia dt Botafogo, 340 - 246-7705):

14h30m, 17h, 19h30m, 22h. Tijuea-Pélact (Rua

Condt dt Bonfim, 215 - 228-4610): 14h, lóh

30m, 19b, 21h30m (livre). A produção mais am-

biciosa dt Walt Disnty na longa metragem, in-

tarprelando em dtsenho animado músicas de

Bach, Tchaikovsky, Paul Dukas, Stravinsky, Be-

ethoven, Ponchielle, Mussorgsky t Schúbert. Exe-

cução pela Orquestra Sinfônica dt Filadélfia, sob

a regência de leopold Stokowski.

*••*
FESTIVAL DOS MELHORES FILMES Dl 1978 -

Hoje: Alta Antitdadt (High Anxiily), de Mel

Brooks. Com Mel Brooks, Madeline Kahn, Cloris

Leachman, Harvey Korman • Ron Carey. Scala

(Praia de Botafogo, 320 - 246-7218): 15h30m,

17h40m, 19h50m, 22h. (16 anos). Comédia ame-

ricana, inspirada nos filmes de Hitchcock. Mel

Brooks interpreta um psiquiatra que assume a di-

reção do Instituto Psiconeurótico para as Pessoas

Muito Muito Nervosas, onde encontra uma tra-

ma com o objetico de não dar alta aos clientes

ricos.

CURTA-METRAGEM

RIO, CARNAVAL DA VIDA -

De Leon Hirszman. Cinema:
Rio-Sul.

ABC CEDILHA - De Stil. Ci-
nemas: Roma-Bruni t Brunl-TI-
jucá.

FICÇÃO — Dt Afranio Vital.

Cinemas: Clnemi-1 a Studio-
Paistindu.

CAREQUINHA - De Roberto
Machado Jr. Cinemat: Metro
Boavitta, Condor largo do Ma-

chado t Condor-Copacabana.

A FIEL — De Lael Rodrigues.
Cinemas: Clnema-1 (Niterói) a •

Dom Pedro (Petrópolis).

CAJAIBA... UÇÃO DE COI-
SAS, O FAZENDEIRO DO AR -

De Tuna Espinhelra. •Cinema:

Novo Pax.

P.S. TE AMO — De Sérgio Re-

sende. Cinemas: Cinema-2 a •

Cinema-3.

O ÚLTIMO FERREIRO - De"

Paulo Leite Soares. Cinema:

Scala.

BASTIDORES DO CINEMA -

De Ferenc Feket e Adolfo Gon-
zalei. Cinemat lido-2.

2.» TEMPO: A EUFORIA - Do

Marcos Farias. Cinemas: Veneza
e Comodoro.

VERDES, OU FAVOR NÂO CO-
MER A GRAMA - De Antônio
Moreno. Cinemas: Õpara-I e
Center (Niterói).

O BRASIL Dt PEDRO A PEDRO
— De Fernando Coni Campo».
Cinema: Tijuea-Palace.

ZIRAIDO - De Tarcísio Vidi-

gal. Cinema: Bruni-Copacabana.

TEREMOS INFÂNCIA - Dt

Aloysio Raulino. Cinema: Ari-

Uff (Niterói).

CAVALHADAS DE PIRENÔPO-
LIS — De José Petrillo. Cine-

ma: Sludio-Tijuca.

AGUSTIN URBAN, UM PINTOR
— De Carlos Frederico Rodri-

gues. Cinema: Coral.

CALENDÁRIO - De Renato
Neumann. Cinema: Plaza. _

NOVA ARCA — De Gerson Ta-
vares. Cinema: Orly.

ESCOLA DE SAMBA - De Car-
loj Tourinho. Cinema: Ilha Au-
to-Cint.

MISSA DO GALO - De Roman
Stulbach. Cinema: Drive-ln
Itaipu.

LEGADO DE UM PINTOR - De
Renato César Nunes. Cinema:
Jóia.

Teatro
AS QUATRO PATAS DO PODER — Texto de Cló-

vis Levi a partir dé idéias expostas por Geor-

ge Orwell em A Revolução doi Bichol • 1984.

Dir. do autor. Com o elenco do grupo Matadou-
ro. Colaborações de Klauss e Rainer Viana (trnba-
'ho corporal), Jorginho de Carvalho (iluminação),
Edith Ponce (cenários). Teatro do Sesc da Tijuca.
Rua Barão de Mesquita, 539 (258-8142). Da 4a,'

,i óa., às 21 h, sáb., às 20h e 22h30m, e dom.

às 19h e 21h30m. Ingressos a CrS 80,00, CrS

40,00 estudantes, e Cr$ 30,00, sócio do Sesc. O

que acontece depois que os bichos de uma fa-

zenda expulsaram o dono que os explorava e

assumem o poder.

A FLOR E O FATO — Coletânea de textos de

Oswald de Andrade, , Antonin Artaud, Tristan

Tzara, André Breton e outros. Direção
de Jesus Chediak. Com Daysa dt Lourtnço,
Taniá de Moraes, Alice Viveiros de Cestro, Cia-

risse Crova t De Bor.is. Teatro do Ctntro Cullu.
ral Cindido Mtndtt, Rua Vite. de Pirajá, 351.

5a. e óa., is 21hl5m, sáb., às 20h t 22h e
'dom., às lh8. e 21hl5m. Ingrestos a Cr$_100,00.

ROSINHA, A... QUE VEIO DE^MINÃT"- Texto

e direção de Aurimar Rocha. Com Aurimar Ro-

cha, Vera Brito, Fábio Rocha, Miguel Carrano a

Selma Lopes. Teatro dt Bolso, Av. Ataulfo dt

Paiva, 269 (287-0871). De 3a. a 6a„ às 21h30m,
' 

sáb., às 20h30m e 22h45m, e dom., às 19h30m
a 21h30m. Ingressos a CrS 100,00 t CrS 50,00,

estudantes.

DIÁRIO DE UM LOUCO - Monólogo dt Nico-
lai Gogol, adaptação de Rubem Rocha Filho.

.Direção a Interpretação de Ivan Setta. Produção

do Grupo Carroça dt Tespis. Taatra da Cau de

Estudante UniviriHário Av. Rui Barbosa, 762

(265-8817). D.e 3a. a dom,, àt 21h. Ingressos i

CrS 60,00 e CrS 30,00, estudantes. O crutl pro-
.cesso de desintegração mentil dt um pequeno
funcionário. .
APENAS SOO MILHÕES DE DÓLARES - Comédia

de Jucá de Oliveira. Dir. de José Renato. Com o

autor, Kito Junqueira, Patrícia Bueno, Kátia

D'Angelo. Taalre Casa-Granda, Av. Afranio da
\ello Franco, 290 (227-6475). De 4a. a óa., às

:lh30m. Sáb., às 20h a 22h30m. Dom., is 18h a

Mh30m. Ingressos de 4a., 5a. a dom. dr$ 120,00
r Cr$ 70,00, estudantes, óas e sábados a Cr$

20,00. Sobrevivendo à custa de sempre reno-
vadai malandragens, o inventor desempregado

smrê em conflito com o seu filho, que tem uma

viaat) ot) mundo diferente.

A VISITA DA VEIHA_ SENHORA - Texto de Frie-

drich Durrenmatt. Adapt. e dir. de Carlos Wil-

son Silveira. Com Bernardo Jablonski, Cristina
Rego Monteiro, Bia Nunes, Toninho Lopez, Ri-
cardo Maurício, Dora Peregrino e outros. Ttilro
Tablado, Av. Lineu de Paula Machado, 795
(266-4555). De 5a. a dom., às 21 h. Ingressos a
CrS 50,00. A volta de uma milionária à sua
cidade natal revela aos poucos o irresistível

poder corruptor do dinheiro. Até sábado.

1848 — Texto de Ana Lúcia Bruce. Mús. de dir.
de Richard Roux. Com Hilário Stanislaw, Leon
Zilberstaln, Luiz Marcolini, Paulo Dalcol, Valquí-
ria Martani e a autora. Taatro Experimental Ca-
cildi Bicktr, Rua do Catete, 388 (265-9933).
De quarta-feira a sábado, às 21hl5m, domingo,
is 18h30rri t 21hl5m. Ingressos a CrS 40,00. A

partir de uma pesquisa sobre a Insurreição Praiei-
ra de Pernambuco, a peça levanta indagações
sobre a autenticidadt popular dos movimentos
revolucionários. <*

POLICARPO QUARESMA - Romance de Lima
Barreto adaptado por Buza Ferraz. Dir. de Buza
Ferraz. Com Analu Prestes, Carlito Marchon, Da-
niel Dantas, Daniela Santi, Fábio Junqueira, Má-
rio Borges, Saraka Barreto, Stella Miranda, Buza
Ferraz. Ttatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara,
17 (232-5817). De 3a. a sáb., is 21 h.,' dom., àt
19h. Ingressos 3a. a CrS 60,00 e CrS 30,00, es-
tudantes, e de 4a. a dom., a CrS 80,00 e CrS
40,00, estudantes. Numa adaptação cênica cheia
de vida do conhecido romance, a irônica traje-
tória do patriota Policarpo, autêntico D Qui-
xote nacional. Até sábado.

ARTE FINAL — Texto de Carlos Queiroz Tel-
let. Dir. de Cecil Thiré. Com Gracindo Jr., Pe-

pita Rodrigues, Fábio Sabag, Trilha Sonora de
Paulo Sérgio Valle e Tavito. Teatro Glória, Rua
do Russel, 632 (245-5527). De 3a. a 6a., àt 21 h
30m, láb., it 20hl5m e 22h30m, dom., is 18h
e 21 h. Ingressos da 3a. i 6a. e dom. i CrS
120,00 e Cr$ 80,00 e sáb., • CrS 120,00. Como
superar crises de consciência e fazer carreira
numa agência de publicidade, entre 1968 e 1978
(16 anos).

UM' EDIFÍCIO CHAMADO 200 - Comédia de
Paulo Pontes: Dir. de José Renato. Com Milton
Moraes, Denise Dumont e Tânia Loureiro. Tea-
Iro da lagoa, Av. Borges de Medeiros, 1 246
(274-7999). De 4a. a 6a., is 21hl5m. Sáb., às 20h
e 22h30m. Dom., às 18h30m. Ingressos de 4a. a
6a., a CrS 120,00 e CrS 80,00, estudantes, sáb.,
a CrS 150,00 e dom., a CrS 80,00. Alegrias e
dramas de um possível vencedor solitário da
Loteria Esportiva.

OS VERANISTAS — Texto de Máximo Gorki.
Dir. de Sérgio Brito. Com Luís de Lima, Renata
Sorrah, Pedro Veras, Angela Vasconcelos, Eliza

Simões, Nildo Parente, Jorge Gomes, Henry

Pagnocelli, ítalo Rossi, Tetê Medina, Sérgio Bri-

to, Vinicius Salvatori, Ana Lúcia Torre, Iara Ama-

ral, Francisco Nagen e Paulo Barros. Ttatro doi

Quatro, Rua Marquês de S. Vicente, 52/29

Shopping Center da Gávea (274-9895). De 3a. a

5a, às 21h, 6a. e sáb. àsl9h45rrj e 22h30m, dom,

às 18h é 21h. Ingressos 3a., a CrS 35,00 da 4a.

a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, estu-

dantes, sáb., a CrS 120,00. Numa temporada de

verão, três núcleos familiares se dedicam a um

jogo de agressões mútuas e de demonstrações

de fraqueza e incapacidade de mudar qualquer
coisa em suas vidas.

LÁ EM CASA-É TUDO DOIDO - Comédia de

João Bethencourt. Dir. do autor. Com Milton
Carneiro, Suely Franco, Ari Leite, Estelita Bell,
Vânia Melo, Luís Magnelli, Jacques Lagoa, Césaf
Montenegro. Tutro Copacabana, Av. Copaca-
na, 327 (257-1818 - R. Teatro). 4a. e óa., às 21 h
30m, 5a., às 17h e 21h30m, táb., às 20h t 22h
30m, dom., às 18h e 21h30m. Ingressos 4a. e 5a.
a CrS 50,00, 6a. t dom., a CrS 100,00 e CrS

• 60,00, estudantes, sáb., a Cr$ 120,00 (16 anos).
A neurotização da classe média reage i violên-
cia ou através da violência ou atravét da lou-

. cura.

NÒ SEX....PLEASE — Comédia de Anthony Mar-
tiotti e Alistair Foot. Dir. de Flávio Rangel. Com
Ricardo Blat, Lídia Matos, Catita Soares, Den-
ny Perrier, André Villon, Gracinha Couto, Mar-
tim Francisco, Sérgio de Oliveira, Idelar Baldisse-
ra e Marta Anderson. Teatro Mesbla, R. do Pas-
seio, 48/56 (242-4880). De 4a. a 6a. e dom.,
às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h30m, vesp. 5a.,
às 17h" e dom., às 18h. Ingressos 4a., 5a. e
dom., a Cr$ 120,00 e CrS 60,00, estudantes,
óa. e sáb., a CrS 120,00 e vesp. de 5a. a CrS
60,00 (18 anos). A .moral sexual dos britânicos
discutida numa comédia de grande sucesso em
Londres.

A HISTÓRIA É UMA HISTÓRIA - Texto de Mil-
lor Fernandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio
Fagundes, Sandra Bréa • Olney Cazarré. Taatro
Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente, 52, Shop-

ping Center da Gávea (274-7246). 4a. e 5a.,
às 21h30m, 6a. e sáb., às 20h30m e 22h30m,
dom., às 18h30m e 21h30m. Ingressos 4a. e 5a.
è dom., a CrS 120,00 e Cr$ 60,00, estudantes,
6a. a CrS 130,00 e sáb., I CrS 150',00. Um pas-
seio irreverente por várias etapas da História
Universal.

É... — Texto de Millor Fernandes. Direção di
Paulo José. Com Fernanda Montenegro, Fernan-
do Torres, Neila Tavares, Míriam Pérsia t Nil-
son Conde. Teatro Maison de France, Av. Antó-
nio Carlos 58 (252-3456). De 4a. a óa., às 21h,
sáb., ài 20h e 22h30m, dom., às IBh e 21 h.
Ingressos de 4a. a óa. e dom., a CrS 150,00,00 e
CrS 70,00, estudantes, sáb. a CrS 150,00. Pro-
blemas de casamento, relacionamento a matem)-
dade na visão de diferentes gerações.

A FILA — Comédia da Israel Horowitz, idapta-

da por Carlos Eduardo Novaes. Dir. de Carlos

Murtinho. Com Rosamaria Murtinho, Ary Cos-

lov, Erico Widal, Miguel Rosenberg, Rui Rezen-

de. Teatro Oláucio 0111, Praça Card. Arcoverde

(237-7003). De 3a. a 6a., is 21h30m., sáb., is

20h e 22h, dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos

de 3a. a 6a. e dom., a Cr$ 80,00 e CrS 40,00,

estudantes, sábados, a C.$ 80,00. Uma ilustração

das sociedades competitivas e individualistas dos

grandes centros urbanos de hoje. Até sábado.

0 DIA DA CAÇA — Texto de José Louzeiro.

Dir. de Roberto Frota. Com Jorge Ramos, Expe-

dito Barreira e Antônio Pompéo. Teatro Opinião,

R. Siq. Campos/ 143 (235-2119). De 4a. a 6a. e

dom., is 21 h. Sáb. às 22h30m. Ingressos a CrS

80,00 e CrS 40,00, estudantes. Dois ex-presidiá-

rios tequestram o policial responsável, anos an-

tes, pela sua arbitrária detenção, que arruinou

as suai vidas. Até sábado.

FICO NUA - Texto, direção e interpretação de

Norma Benguel e Italà Nandi, com poemat •

concepção mutical de Norma Benguel. Teatro

Nacional dt Comédia, Av. Rio Branco, 179

(224-2356). De 3a. a dom., ài 18h30m. Ingres-

•oi it 3as„ e 4as„ a Cr$ 50,00 t CrS 40,00, es-

tudantes, e sáb., e dom., a CrS 70,00 e Cr$

50,00, estudantes. Relato dai duat conhecidas

atrizet tohre tuas vidas tanto no campo pro-
fissional como no afetivo.

chling. Cenários dt Maurício Sette. Coreografia

de Fernando Pinto. Com Marieta Severo, Otá-

vio Augusto, Ari Fontoura, Elba Ramalho, Uva

Nino, Paulão, Telma Reston, Emiliano Quei-

roz e outros. Ttatro Ginástico, Av. Graça

Aranha, 187 (221-4484). De 3a. a sáb., às 21 h,

dom., às 17h e 21 h. Ingressos de 3a. a 5a.

a CrS 120,00, de óa. a dom., a Cr$ 150,00

No periodo do Estado Novo, malandros,

prostitutas e contrabandistas st lançam na cor-

rida pelo domínio de negóciot mais ou menos

cusos.

SE CHOVESSE VOCÊS ESTRAGAVAM TODOS -

Texto dt Clóvis Levi e Tânia Pacheco. Dir. de

Clóvis Levi. Com Luís Sorel e Priscila Camargo.

Teatro da Gávea, Rua Marquêt de São Vicente,

52. De 4a. i óa., àt 21h30m, láb., *s 21h a

22h30m, dom. às 21 h. Ingressoi • Cr$ 80,00 a
Cr$ 50,00, estudantes. Uma professora ancan-

tadora transforma os alunos.em impassíveis bo-

necos.

AS GRALHAS — Texto de Bráulio Pedroso, ba-

seado em três contos de Kafka. Dir. de Marcoi
Paulo. Com Tomil e Jorge Fernando. Centra
Cultural Cândido Mendes, Praça N. S. da Paz,
351 (287-1935). Às 2as. e de 4a. a 6a. a dom., èl

21h30m e sáb., às 20h30m e 22h30m. —

Ingressos a Cr$ 80,00 • 50,00, estudantes. At

relações de poder, que se estabelecem ao nl-
vel do absurdo na obra de Katka, conduzem
à realidade do Brasil de hoje.

A PROCISSÃO DE PÁSSAROS — Texto e direção
de Adalberto Nunes. Cenários e figurinos de
Colmar Diniz. Com Angela Dantas. Jalusa Bar-
celos, Gedivan, Joel Silva e outros. Teatro di
Gávii, R. Marquês de São Vicente, 52 — 4.9
andar. 2as. e 3as., is 18h30m e 21hl5m, d*
5a. a dom., às 18h30m. Ingressos a CrS 80,00
a CrS 50,00, estudantes. (18 enos).

CARA A CARA - Texto de Joté Marli Rodri-

gues. Direção dt Sérgio Correia. Com Joté Ma-

ria Rodriguet e Cristina Francescutti. Taifre da

Sete do Enginho de Dentro, Av. Amaro Civil-

canti, 161. óa. e séb., às 21 h, dom., is 20h.

Ingressos a CrS 40,00, Cr$ 25,00, estudantei.
Até sábado.

«gàigiLigft

CURRAL DA MARAVILHAS - Espetáculo-cola-

gem idealizado e realizado por Jonas Bloch, ba-

seado em textos de Brecht, Peter Weiss, Millor

Fernandes, Castro Alves, Jean Genet, Sófocles,

José Júlio Rampn, Buenaventura, José Triana e

Alex Polari. Com Jonas Bloch, Tião D'Ávila e Sô-

nia Loureiro. Música de Luiz Carlos Sá. Tutro

Nacional de Comédia, Av. Rio Branco, 179

(224-2356). Dl 3a. a dom., às 21h30m. Ingressos,

3a., t 4a„ • CrS 50,00 t CrS 30,00, estudantes,

5a., e 6i„ i Cr$ 60,00 a CrS 40,00, estudantes,

e sáb., e dom., a CrS 70,00 e CrS 50,00, estu-

dantet (16 anos). Utilizando textos de diversos

autores o espetáculo pretende convidar o públl-
co a definir uma relação com a sociedade. At*

sábado.

CIASSE MEDIA — Nova montagem da comédia

de Sérgio Secco e Armando Chulak, antes vista

com o titulo Fim de Papo. Dir. de Antônio Abu-

jamra. Com Jorge Dória, íris Bruzzi, Roberto Roney

e Crispin Jr. Teatro Princtta Ilibei, Av. Prin-

cesa Isabel, 186 (275-3346). De 4a: a 6a., às 21 h

30m, sáb., is 20h30m e 22h30m e dom., is 18h

t 2)h30m. Ingressos 4a., 5a. t dom., a

Crí 120,00 e CrS 60,00, estudantes, 6a. e sáb.,

a CrS 120,00. (18 anos). De como o enguiço de

um aparelho de televisão revela o vazio da exis-

tência de um casal.

ÓPERA DO MALANDRO - Texto de Chico
Buarque de Holanda. Direção de Luiz Antônio
Martinez Correia. Direção musical de John Nes-

HORA DE GUARNICE — Texto da José Ficuri He-

luy. Dir. do autor. Com o elenco do grupo
Zumbi, Estrela Cadente. Teatro da Cata de Ei-

tudanti Universitário, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb.

e dom. àt 18h. Ingressos a CrS 60,00 a Cr$

30,00, estudantes. Cantador de bumba-meu-boi

do Maranhão perde sua identidade cultural ao

emigrar para a cidade grande^ ^^

TEATRO DE ABERTURA LÚDICA - Criação cole-

tiva dç grupo TAL. Direção de José Carlos de

Souza. Com Paulo Renato, José Dias, Eve Pe-

nha, Edielio Mendonça, Ivan Pereira e outroi.

Teatro Armando Melo, Shopping Center de Ca-

xias. De 5a. a sáb. és 20h30m. -Ingressos a CrS

20,00 e CrS 15,00 (16 anos). Até sábado.

QUITANDA VERBAL — Texto o dir. de Gilson

Moura. Com Gilson Moura, Vanede Nobre a

Claudionor Bueno. Cata do Estudante do Brasil,

Pça.. Ana Amélia, 9/9.°. 6a. e sáb., Is 20h e

22h, e dom., às 18h30m e 21hl5m. Ingressos a

CrS 60,00 e CrS 40,00, estudantes. Uma pes-
quisa de interpretação que, a parlir de um tex-

to quase abstrato, consegue cristalizar um estilo

de atuação bastante anticonvencional.

MARIA E SEUS CINCO FILHOS - Textos de João

Siqueira. Direção coletiva. Com Carmem de Cas-

tro Irene leonore, Rômulo Jr., Jackson leal,

João Siqueira, Cláudio Alencar. Teatro Telifôni-

co. Rua Moraes e Silva, 94. De óa., a dom. às

21 h. Ingressos a CrS 40,00 e CrS 20,00, estu-

dantes. A dificil adaptação de uma família vin-

da do interior i vida na cidade grande.

• TEATRO PARA O POVO — Durante ledo •
mei da deximbre, Irai Kombi «tarão, dai 9h

ii 18h, tm divtrtet locais, vtndtndo ingrtttoi

pin oi ttpitáculoi tm cartaz na cidade, a pri-
ços reduzidos: CrS 35,00, para 25 peças de adui-
tos e duat infanto-juvinit, CrS.20,00, para oito
espetáculos ixpirimentiis e CrS 15,00, pari pe-
ças infantis. Kombi de Teatro Infantil: Hojt na

Lgo. do Machado. Kombi de Teatro Adulto: Hoje,

na estação dt Ramos a no lgo. do Machado.

INFANTIL 
PINÓQUIO E O GRILO FALANTE — Texto e di-

reção de Roberto de Castro. Com o grupo Car-

rossel. Teatro Opinião, Rua Siqueira Campos, 143

[235-2119). Hoje às lóh. Ingressos a CrS 40,00.

EXPEDIÇÃO AO CASTELO DO PRÍNCIPE AMIGO
Texto de lone de Matos. Direção de Nobel

Medeiros. Teatro da Gávea, Rua Marquês de S.
Vicente, 52/4° (294-1096). De 2a. a óa., às lóh.
Ingressos a CrS 40,00.

PAPAI NOEl VISITA O CIRCO PIPOCOLANDIA
Texto de Washington Guilherme. Direção de

Olegário de Holanda. Teatro da Gávea, Rua Mar-

quês de S. Vicente, 52/4° (294-1096). De 2a. a
6a., às 17h. Ingressos a CrS 40,00.

EMÍLIA A BONECA TRAPALH-NA NO SÍTIO DO
PICA-PAU-AMARELO - Texto e direção de Os-
waldo Ferr*. *'••**»« tf* !»*:••*. Av. Ataulfo de
Paiva, 296 (287-0871). Hoje e amanhã, ás 17h.
Ingressos a CrS 40,00.
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Televisão
OS FILMES DE HOJE

Ajudado pela máscara
expressiva de Toshiro Mifune,
Akíra Kurosawa, que
deslumbrara o Ocidente com
a técnica primorosa de
Rashomon, faz de Os Sete
Samurais um festival de violência
inaudita, maritendo um
clima de suspcnse permanente
c num crescendo vertiginoso.
Um. espetáculo (exibido em _
dois capítulos, hoje e amanha)
que merece ser visto e revisto. A
presença de Walter Matthau
é tima recomendação para
se ver Diário Intimo de uma
Mulher, dirigido pelo autor d»
O Pecado Mora ao Lado,
um dos triunfos de Marilyn
Monroe.

QUANDO EU TE AMEI

TV Globo - 14h

(Tha Teait ef New Orleans). Produção norle-ame-

ricana He 1950, dirigida por Norman Taurog.
Elenco: Kathryn Grayson, Mario Lanza, David NI-
ven, J. Carroll Nnish, James Mitchell, Rita Mo-

reno, Richard Hageman. Colorida.

•jck Cantora da opera (Grayton) compareça a

cerimônia am homenagem a paicadorae • «feixe
um dalei, Pepe (Lama), faicinad» com aua bala-
ia. Ao dedicar-lha uma iria 6 ouvido pais am-

preiario (Niven) da diva, qu* • convida o «Itu-
dar canto am Nova Orleans. i

MEUS SEIS AMORES

TV Tupi - 15h

(My Six lovei). Produção norte-americana de

1965, dirigida por Gowor Champion. Elenco.

Debbie Reynoldi, Cliff Roberlion, Eileen Heckart,
David Janssen. Colorido.

•fajf Âpé» uma «itafanta temporada na Broa-

dway, attrala da comédia musical (Reynoldi) vai
deicamar no Interior a, uduzlda palat palavraa
bam-intencionadat da um paitor protestante (Jan-
asan), decido adotar aaia criançaa abandonadaa.

DIÁRIO INTIMO DE UMA MULHER

TV Studios - 21 h

(Th* Secrat Ufa of an American Wifa). Produção
norte-americana da 1968, dirigida por George
Axolrod. Elencot Walter Matthau, Ann» Jackson,
Patrick 0'Neal, Édy William. Colorido.

¦ifrjc Dona-de-casa auburbana (Jackson), cansa-
da da monotonia da sau casamento, resolvo ae-
duxir um astro do Hollywood.

A VIDA t UMA ILUSÃO

TV Educativa - 22h50m

(lat Ui liv»). Produção norte-americana de 1939,
dirigida por John Brflhm. Elenco: Henry Fonda,
Maureen CVSuIlivan. Prato o branco.

-tC-^C Namorada (Sullivan) do um motorista do

táxi (Fonda) condenado 1 morta luta tem descan-
ae para provar aua inocíncia.

OS SETE SAMURAIS

TV Tupi - 23h05m

(Shishinin No Samural). Produção japonesa do
1954, dirigida por Akira Kurosawa. Elenco: Tos-

. hiro Mifune, Takasrhl Srimura, Seljl Miyaguchl,
Yoshio Kosugi, Yoshio Inaba. Prato • branco.
¦^C-ÇíJck 1* capítulo — Camponesas d» uma
•Idaia ameaçada por bando da talteadorea con-
tratam samurais para defendi-lo» • inlcialment»
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GLÓRIA I DERROTA

TV Bandeirantes - 23hl5m

(¦rlan'a lont). Produção norte-imerlcani 4»

1971, dirigida por lu« Kullk. Elincoi J«mn

Caan, Bllly D«» WIIHimi, J«ck Wardan, Sh»ll»y

fabares, Judy Pact, B»rnl» Casay, David Huddltv

ton, Ron Ftinbarg. Colorido.

+ + Jogador «lo futebol americano (Caan) kl*

ta pari «o destacar no timo • tei gnnde «mi-

cad* com colega negro (Williams), mal morro

quando tua cernira eitá ra aug«. HMirla vi-

rfdlca batiada na vMi de irlan Piccolo. No «•

mmi ihameu-ie Amlg6i Até • Pto».

UM ANJO MAU

TV Globo - 24h

Produção brasileira d» 1971, dlrlgldi por «obir*

to Santos. Elenco: Adriana 'Prieto, Flivlo Porto,

Francisco Dl Franco, Jonaa M«tlo, Afonso Cláu-

dio, Sérgio Hingst, Barbara Fazlo. Prol» •

branco.

** Jovem Mia família (Pri«lo) ae lig« • «m

tropeiro (Franco), com quem Um um filho. O

capatai da faienda om qu» trabilham tinti vio.

lantãla, maa ela reagi • informa seu compa-

nheiro. Ao vinger o uhrai», »l» ililU • wAilor,

maa Incorr» n» In d» proprietário dai térrea.
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Paulo Gracindo • Dina Sfat
era Quinem Berro Dágua
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CANAL 2
16h - Aula cl» Yoga.
16h30m - T«licurs» 2» Orau - Aula di

Matemática.
16h45m - Nost» T»m, Nomi Gint» - Hojei

São Paulo: literatura • Costumes.

17hl5m - Stadium - Eiporti Amador - Hojai

O treinamento do Ginástica Ritmica Desportiva.

17h30m — Aula do Ginástica.
IBh — Era uma Viz — História para crianças.

18h15m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Novela

infanto-juvinil baseada na obra dl Monteiro

Lobato. Hoje: Cupido Maluco (reprise). Com

Zilka Salaberry, Reny d» Oliveira, Alexandre

Merquei, Jecira Sampaio • outros.

18h45m — Arco-lríi — Programa infanlo-iuvi-

nil apresentado por Vera Regina. Participação

da Gladyi e leus Bichinhos, teatro dl boneçol,

cartunista Daniel Azulay, filmes Vilhoa Tim-

pos, O Gordo o o Magro, Abott o Coatello.

20h45m — Telecuno — Aula dl Matemática.

21h — E' Pnciio Cantar - Musical. Hojei Oi mi-

lhorei momentoi dl 1978.
22h — 197B — Entriviitai • comentários lobr»

a atualidade.
22h40m — liçõn d» Vid» — Comentário d» Gil-

•on Amado.
22h50m — Cadernot d» Cinema — Filme: A VI-

da E' uma Ilusão.

canal 4
apresentará
hoje, às 21h,
áentro âa

série Caso Especial,
a adaptação ãe um
dos mais conheciáos
contos âe Jorge
Amado, Quincas
Berro Dágua, feita
por James Amado e
Walter Avancini. No
papel-título está o
ator Paulo Gracindo
e o elenco tem ainda
Dina Sfat, Flávio

Migliaccio e Stênio
Garcia áírigiâos por
Walter Avancini.
A história, publicaâa
pela primeira vez em
1959, retrata, na
opinião do seu autor,
a possibilidade ãe o
homem realizar os
seus anseios,
áeterminar o seu
ãestino. Por outro
lado, Quincas
significa também
uma certa conâição
baiana âe existência,

um humanismo que,
apesar âe muito
violentaâo, sobretuâo
nos últimos anos,
ainâa continua
existináo.
Mais tarâe, às 22h,
o canal 7 exibe o VT
com o trompetista
americano Harry
James, gravado em
São Paulo, quanâo
de sua recente
excursão pelo Brasil.

Rodrigues, Cláudio Corria • Castro, Mário

Lago, Milton Moraes, Joana Fomm, Josá Lew-

goy, Lídia Brondl.

20h55m — Quarta Nobre. Hojei Caso Especial:

Quincas Borro D'Águi.

22h — Sinal d» Alerta — Novela dl Diai Go-

mei. Dir. de Walter Avancini • Jardel Mello.

Com Paulo Gracindo, lona Magalhães, Jardel

Filho, Carlos Eduardo Dolabella, Isabel Ribel-

ro, Vira Filhar, Renata Sorrah, Bduardo Cond»,

Vanda Lacirda, Bati Mendei.

22h40m — Amanhã — Noticiário apresentada

por Sérgio Chapellin.

23h — lito B' Hollywood — Cenai doi teus mo-

lhores momentos.

24h — Coruja Colorida — Filme: Um Anjo Mau.

Cleldi Yiconls, Jorg» Dória, Cario» Virezi,

Johnny Herbirt • Wandi Bitefinla.

21h30m — Risothiqu» 7» — Programi humor

rlstlco.

23h — Informo flnane»lro — Apruentação dl

Nálson Priorl.

23h05m — longa-metragem — Filmei Oi Bit»

Samurali (Ia. parti).

CANAL 7

CANAL 6
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Toshiro Mifune em Os Sete
Samurais (canal 6, 23h05m)

7hlSm — Abertura. Padrão a Corei.
7h30m — Telecuno 29 Orau — Aula.
7h45m - TVE.
8hl5m — Telecuno 29 Orau (reprise).

8h30m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — O Mino-
tauro (reprise).

9h — Daniel Boom — Filme.
10b — Viagem ao Fundo do Mir — Filma,
llh — O Mundo Animal — Filme.
Uh35m — Globinho — Noticiário infantil com

Paula Saldanha.
llhSOm — Globo Cor Especial — Desenhos:

Os Quatro Fantásticoa • Corrida Maluca.
12hS0m — Globo Eiport» — Noticiário esportivo

apresentado por L-o Batista.
13li — Hoj» — Noticiário apresentado por Sônia

Maria, Líglá Maria, Marcoi Hummil • Nilson
Motta.

13h30m — Carinhoso — Reprise da novela dl
Lauro Casar Muniz.

14h — Sessão da Tard» — Filme: Quando Bu T»
Amei.

16h — Zás-Tráa — Tom • Jerry — Desenho.
16h45m — Faixa Nobn — Oi Flintitonei.
17hl5m — Globinho — Noticiário Infantil com

Paula Saldanha.
17h30m — Sitio do Pica-Pau-Amaralo — Oa PI-

ratai do Capitão Gancho (reprise). Novela
Infanto-juvenil baseada na obra d» Monteiro
Lobato. Com Zilka Salaberry, Jacira Sampaio,
Reny de Oliveira, Andrá Valli • outros.

IBh — A Sucessora — Novela de Manoel Car-
los baseada no romance da Carolina Nabuco.
Dir. d» Herval Rossano. Com Suzana Vieira,
Rubem d» Palco, Natália Timberg, Arlet» Sal-
les, Lisa Vieira, Mario Cardoso, Célia Biar
• outros.

18h45m — Etifantáttico.
19h — Picado Rasgado — Novela d» Sílvio d»

Abreu. Dir. d» Régii Cardoso. Com Aracy
Balabanian, Felipe Carona, Jucá d» Oliveira,
Renée di Vielmond, Armando Bogui, Heloísa
Mafalda • outros.

19h45m — Jornal Nacional — Noticiário apre-
«entado por Cid Moreira • Carlot Campbell.

20h0Sm — Dancin'Daya — Novila d* Gllbirto
Braga. Dir. d* Danlal Filho • Gonzaga Blota.
Com Sônia Braga, Antônio Figundii, Pipit»

7h30m — O Despertar dl H — Religioso.

8h — Coisaa da Vidi — Religioso.

9h - TVE.
9h4Sm — Inglês com Flsk.

lOh — Club» doa 700 — Programa religioso.

Com o Pactor Robert McAIlister.

llh - Red» Fluminense d» Notfciaa - Noticia-

rio apresentado por José Salem*.

IlhISm — Muit» Prazer, Doutor — Terapia da

palavra.
Hh30m — Panorama Pop — Musical apresen-

tado por M. Lima.
Ilh45m — D»ienhoi.

12h — Operação Esporte — Noticiário ipresen-

tado por Carlos Lima • Ricardo Mazella.

12h30m — Jornal de Rio — Noticiário apresen-

tado por íris Agatha • Jacyra Lucaa.

13hl5m — Plim Plim, • Mágico d» Papel —

Programa Infantil apresentado por Gualb»

Pessanha.

14h — Eramoa Saia — Represl da noveli d*

Sra Leandro Dupré.

14h40m — Conflito! Humanoi — Programl

apresentado pala psicóloga Maria Lídia.

ISh — Senão dai Trii — Filma: Meui Siii Amo-

ria.

17h — Zorro — Seriado.

17h30m — Pinéquio — Seriado.

18h — Oa Pankakai — Programa humorístico.

18h30m — Club» d» Mickey — Seriado.

18h55m — Silário Mínimo — Novell d» Chico

d» Anil. Com Nicet» Bruno, Edney Giavenaz-

zi, Hélio Souto, Maria liabil de Llzandrt, ínlo

Gonçalves, Ettl Frazer, Ellai Gliizir.

19h40m - 0 Dinito de Naicir — Novili de'

Félix Gaignet, «daptadi por Tilxelr» Filho.

Com Cario» Augusto Strazzir, Bva Wilrn»

Cléia Slmõei, Beth Goulert, AWo Ceiar, Adrti-

no Reis, Lolita Rodrlguei.

20h30m - O Orand» Jornal - Noticiário.

lOhSOm - AHtan» - Novela de Ivani Ribeiro

Com Brun» Lombirdl, Cario» Alberto MmM,

Jayme BareeJo», Tony Correli, Oltion H-toi,

RADIO JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-453

AM-940 KHz - OT-4875 KHz

Dlarlaminte dn «h ál íhJOm

Bh30m - HOJÍ NO JORNAL DO BRASIL.
Apreientação dl Eliakim Araújo.

Sh35m - ROTEIRO - Produção • «pre-
nntaçlo de Ana Maria Machado,

«h — INFORM* ECONÔMICO - Produ-

(Io de Alcides Mello e apresentação dl

Eliakim Araúlo.

ISh - MÚSICA CONTEMPORÂNEA -

Programai Crlmion Tida, Happy Thi Man •

Stillwater. Produção de João Leopoldo

Modulo Ini • apreuntação di Orlando di

Souza.

23h — NOTURNO — linçamentoi mu-

¦Icali, distaquii Intirnaclenili e entrevia-

tai. Produção e apreientação de Luli Carloi

Saroldl.

JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m,

12h30m, 18h30m, Oh30m. Dom., 8:30m, 12h

30m, I8h30m, 0h30m. Apreuntação de llla-

kln Araújo, Antônio Carloi Nldereuer e Or-

lando do Souza.

34:06), Varlaçoei lebw um Tama di PagiaW
- Veli. I e II, Op, 3S, de Brahmi (Arm* -

25i52), Varlaçbei Inlgma, di Clgar (SlnfAnlea
de Chicago e Soltl - 2Bi45), Concerte om *•»

•emal, para Deli Plane» e Orqueitra, K 14S,
de Mozart (Gold, Hzdala • Bnrntlaln —

27:05), Concerte pira Hiuli n.o 1, em lol
Malar, d» Pirgolul (Rampil • Munchlngir -

13:10).
AMANHA

20h — Múilc» par» »• Reali Fogoa 4»

Artificio, de Haendel (Somary - 22:46), le-

nata piro Violino o Plano n.< 1, de Diliui

(Wilkomlnke • Girviy - 13ill). Iicaln, de

Jecque* Ibirt (Mirtlnon — I5:1S). Concerto

em II Minor, pêtê Violoncelo o Orqueitra,

Op. 104, de Dvorak (Rottropovltch, FilarmA-

nica d» londrn o Glullnl - Grav. 78 -

43:10).

21h45m — Itine, Doli Canali — lo-

nata n.» *, im l* Walor, Op. 12, de Proko-

fliff (Slobodyanlk - 27:14). Schíhéraiade

(Alia, le Plute encjiantée e 1'lndifánnt), de

Ravel (mezzo-ioprano Marilyn Horne, Orques-

tra Nacional d» França e Berniteln — Grav.

78 — 18:38). Sonata par» Vleloncalo e Pia-

no n.» 3, em lá Maior, Op. 4», d» Beetho-

ven (Tortellir • Haldilick - 25:50).

ZYD-460
FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

tem i;Qy|DÕLBY5Y£
DlarUment* das 7h è lh

"^ 
HOJI

20h - A Orut» d» Plng»l, Op. U, d»

M»nd.lnohn (BBC e Davli - 10:40), Quln-

teto pare Plano o Corda» n.» 1, em Rá M»-

ner, Op. 8», de Faur* (Jein Hubeau • Qua-

tuor Via Novi - 2°>00), Sinfenli ¦•• *, «"

Dá M»ner, Op. 58, de Glazunov (Svetlanov -

Rádio Cidade
ZYD-462

FAA-ESTÊREO - 102.9 KHz
Diariamente, d» 6h ál >h

O» grandei iucbiioi da múilea popu-

lar dei anoi 60/70 e oi melhorei lança-

manto» »m música nacional e Internacional.

Editor Musical: Alberto de Carvalho.

O SUCESSO DA CIDADI — Ai músicas mais

solicitadas da programação da Rádio Cida-

de. De 2a. è 6a„ dai 18h ál 19h. Apreien-

tação de Bomllson Luiz.

CIDADI DISCO ClUBI - O lom dai dli-

cotecai cariocai. D» 2». a 8a„ dai 22h ál

23h. 6a. • láb., dai 22h ál 24h. Produ{lo

e apreientação de Ivan Romero.

Aries Plásticas

11h30m — Rin-Tin-Tln - Seriado.
Uh — Reino Selvagem — Documentário.

12h30m — Dmnhei.

13h — Prlmilr» Edição — Noticiário apresentado

por Antônio Carloi Bianchinl, Galvão Bueno,

Márcio Guedei.

13hl5m — Diunhoi.

13h30m — Program» Idm Savaget — Varli-

dades.

ISh — Xênia e Voei — Variedades. Apresenta-

ção de Xênia Bler. —¦

16h30m — Família Dé-Ré-MI — Seriado.

17h — Mary Tykr Moon — Seriado.

17h30m — Pullman Jr. — Programl Infantil

apresentado por Luciana Savaget.

IBh — Oi Monkeei — Seriado.

18h30m — Flippir — Seriado.

19h — Hanna Barbara — Desenho.

19h30m — Jornada nai Estralai — Seriado.

20h30m — Jornal Bandeirantea — Noticiário

apresentado por Ronaldo Rosas, Paulo Stein.

21 h — Cyborg — Seriado.

22h — Harry Jamei — Musical.

23h05m — Sinopse di Sibastião Niry — Comen-

tárlo político.
23h15m — Cineme ne Madrugada — Filmei

Gléria • Derrota.
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12h — A Turma do Piea.Pau — Desenho.

12h30m — ligeirinho e leui Amigoa — Desenho.

13h — Mulher Elétrica e Garota Diname — Se-

riatioi.
13h30m — Taro Kid — Desenho.

14h — Aquaman — Desenho.

14h30m — Meu Amige Tubarão — Desenho.

ISh — Viagem «o Contro d» Tarra — Desenho.

15h30m — Johnny Cypher — Desenho.

16h — Gaguinho » leui Amigos — Desenho.

16h30m — A Princes» o o Cavaleiro — Desi-

nho.
17h — Desenhos.

17h30m — Pica-Pau — Desenho.

IBh — Tarun — Filmei O Uopardo Solto.

19h - O Ral da» ladrõei - Seriado.

20h — Senão Bangui-Bingui — HondO.

21 h — Sassão da» Nove — Filmai Diário Intimo

do um» Mulher. ,

23h - letal» Policial - Oi Guirrilhiiroa.

Show
ROBERTO GIHMA — Show do clarinetist» • vio-
loniiti acompanhado da Banda Samba Jazz, for-
mada por Silvinho (bateria), Zezinho Moura (pia-
no) • Almir (percussão). Tiatro Opinião, Rui
Siqueira Campoi, 143 (235-2119). Hoje, ál 18h
30m. ingressoi a CrS 50,00.

CONJUNTO ACROBÁTICO MUNICIPAL DE WU

HAN — Espetáculo de acrobacia, malabarismo,
danças orientais e equillbrismo, com 50 artis-

tas chineses. Maracanãzinho. De 3a. a 6a., ai

21 h, sáb. e dia 1.° de janeiro, ás 17h e 21h.

Ingressos: arquibancada a Cr$ 30,00 (crianças
até 10 anos) e a CrS 50,00, cadeira de pista a

CrS 120,00. cadeira de palco e cadeira especial

a Cr$ 150,00 e camarote a CrS 500,00, a venda

no local, no Teatro João Caetano, Pça. Tira-

dentes, na Guanatur Turismo, Rua Dias da Ro-

cha, 16 e nas Lojas Samaritanas, Niterói.

DA ARTE DE REPRESENTAR - Show com Gran-

de Otelo, Teatro do Centre Cultural Cândido

Mondei, Rui Vite de Pirajá, 351. De Sa. « dom.,
ái 18h30m. Ingroiiot i Cr$ 50,00.

AlTA ROTATIVIDADE - Tixtoi dl Max Nunes,
Haroldo Barbosa, Agildo Ribeiro. Com Agildo
Ribeiro, Rogéria, Luii Pimentel e Maria Odette.
Teatro Serrador, Rua Sen. Dantai, 13 (232-8531).
De 4a. a 6a., is 21h30m, sáb., ás 20h30m e 22h
30m, dom.) ás 19h » 21h. Ingreisoi 4a., 5a. e
dom., a CrS 100,00 e CrS 70,00, estudantil, 6a.
e sáb., a CrS 100,00. )

MIÉLE — Show de humor apresentado por Luíi

Carlos Miéle. Texto e direção de Miéle e Boico-
li. Tiatro Ciara Nunes, Rua Marquei dl S. VI-

cente, 52, 3.° andar (274-9696). De 4a a Oa.

• dom., às 21h30m, sáb., is 20h30m • 22h30m.

Ingresos na 4a. e 5a. e dom., Cr$ 100,00 •

CrS 70,00 (estudantes). 6a. e sábado a CrS 120,00

(preço único). Temporada luspensa. Volta dia

5 da janeiro.

VIVA O GORDO I ABAIXO O REGIME - lhow

do humoriiti J6 Soarei. Tlxto» de JA Soarei,

Miller Fermndei, Armando Coiti o Joi4 luíi

Archanjo. Cinárlo o Iluminação de Arlindo Ro-

driguei. Direção de Jô Soarei. Dlnção muiical

d» Edson Fr»d»rlco. T»atro da Praia, Rui Fran-

cíko Sá, 88 (267-7749 e 287-7794). De 4a. a 6«.

ái 21h30m, »áb„ » 20h o 22h30m, dom., • 18h

• aih. Ingrenoi 4a., 5a. » dom. (li. letiáo),

e Cr$ 150,00 e Cr$ 70,00, eitudantn, 
"• 6«.,

láb., e dom., (2a. lessão) a Cr$ 150,00.

O HUMOR Dl SÉRGIO RABELLO - lhow do

humorilta com direção dé Paulo José. Teatro

S-mec, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-2746).
De 4a., a láb., ii 21h30m e dom., ál 18h e 20h

30m. Ingressos 4a„ 5a„ a Cr$ 100,00 e CrS . .
60,00, estudantei, 6a. • feriados e dom. • CrS

120,00 e Cr$ 70,00, » sáb. a CrS 150,00.

JOELHO DE PORCO — Show de rock com o

grupo formado por Tico Terrins, Billy Bond, Ne-

tinho, Pisca Pisca e Cigano. Teatro Torcia Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113) De 3a. a

sáb. às -21h30m. Ingressos a CrS 80,00. Até sá-
bado.

REVISTAS

Bangiton, Sandra Brasil, Klrlakl, Gusica, Mari»

ne Caianova e outrai o participação especial di

Edson Farr. Teatro Brigitte Blair, R. Miguel le-
láb., ál 20hl5m e. 22hl5m., ál I9h15m e
moi, 51 (236-6343). De 3a. á 6a., às 21hl5m,
21hl5m. Ingrnioi de 3a. a 6a. a CrS 100,00 e

Cr$ 50,00, eitudantei, láb. e dom., Cr$ 100,00.

(18 anoi).

CAFÉ' CONCERTO RIVAL - Oe 3i. • láb. trá»

programaçõe» diária». À» 20h30m — Hu Co-
bnm Taxi d» Luxo, com Tutuca. Ai 22h30m —

Show de Bonecai, lhow d» travesti!. Às 24h
— Strip Show, com. Tutuca, Eddy Star, Everaldo,
César Montenegro • Gugu Olimecha Rua Alva-
ro Alvim, 33 224-7729. Couvert de CrS 70,00.

CASAS NOTURNAS

COLETIVA - Obra» de Abelardo Zaluar, Antô-

nio Mala, Bianco, Djanira, Floriano Teixeira, Jo-

lá Maria, Leontlna, Manoel Santiago, Milton Da-

coita, Moriconl, Newton Rezende, Pietrlni Che-

cacei Reynaldo Fonseca, Sami Matar e Volpi.

Guanabara Galerl. d» Art», Rua Teixeira d» Me-

Io, 30-A. Sem Indicação d» horárioi. inauguração

hoje, ài 21 h.

COLETIVA - Obrai d» Messias Neiva, Azeredo

Coutinho, Manoel Santiago, Lazzarini • outroi.

Sagitário, Av. Copacabana, 435, loja J. Diária-

mente, das 10h às 22h._ .

NOVAS LINGUAGENS DA JÓIA ARTESANAl -

Mostra de trabalhoi d. Sérgio Mattar, Eliete

Mourão, Marinete Dantas, Fernando Herachto,

Rubem Del Giudic e • Márcio Mattar. Musau His-

térico do Estado, Rua Presidente Pedreira, 78,

Ingá, Niterói. De 3». a dom., das 13h àt 17h.

Alé dia 31 da janeiro. ,

MOSTRA DE NATAL - Exposição de pinturas a

esculturas de autores ignorados, que têm como

tema o Natal. Museu Nacional d. Belas-Artei,

Av Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h30m

às 18h30m e sáb. • dom., das 15h às 18h. Até

dia 31 de janeiro.

OFICINA DE GRAVURA: UM ANO DE TRABA-

LHO - Mostra dos trabalhos de Airton Igreja,

Flávia Tavares, Kalm» Murtinho, Newton Cavai-

canli, Osmar Fonseca, Ricardo Queiroz e outros.

Museu Histérico do Estado, Rua Presidente Pe-

dreira, 78, Ingá - Niterói. De 3a. a dom., das

13h às 17h. Até dia 3 de janeiro. i

COLETIVA — Obrai de Sigaud, Roberto Maga-

lhães, Ivan Freitas • Cláudio Kuperman. Galerl»

André» Sigaud, Rua Vise. de Pirajá, 207, loja

307. De 2a. a 6a., dai 13h30m is 22h. Até dia

15 de janeiro.

MOSTRA DE PRESÉPIOS - Trabalho de Deró,

Adalton Fernandes • outros. Centro Cultural

Paschoal Carloi Magno, Campo de S. Bento, NI-

terói. Diariamente, das 14h is 22h. Até sábado.

ACERVO — Obrai da Tomi» Ohtake, Roberto

Magalhães, Volpi, João Câmara • leleção de

gravuras brasileiras. Galeria Saramenha, Rua

Marques de São Vicente, 52/165. De 2a. a 6a.,

das 13h.às 22h e sáb., dai 15h às 17h. ;

ACERVO — Esculturas da Bruno Giorgi • Vasco

Prado e pinturas de Marcier, Mabe • José Ma-

ria. Galeri» Domui, Rua Joana Angélica, 184.

De 2a. a 6a., dai 14 às 22h, láb., dai lóh

às 21 h. Até diaN17 da janeiro.

CLÁUDIO VALÉRIO — Pintura • desenhos. Cen-

tro Cultural Paichoal Carloi Magno, Campo de

S. Bento, Rua Estácio de Sá, i/n»., Icaraí, Ni-

terói. Diariamente, das )4h às 22h. Até sábado.

ARTESANATO — Mostra doi trabalhei em ce-

ramica, madeira • tecido dos internos doi Pre-

•idios Edgar Costa » Vieira Ferreira Neto. C»n-

tro Cultural Paschoal Carloi Magno, Campo de

S. Bento, Rua Estácio de Sá, s/n°., Icarai, Nite-

rói. Diariamente, das Uh às 22h., Até sábado..

GERALDO SALVADOR DE ARAÚJO - Serigrafias.

Galaria Santa Teresa, Rua Mauá, 136, Santa Ta-

resa. D» 2a. a láb., dai 14 ài 21h. Até lexta-

feira. .

DIANA NAPOLITANA - Pinturas. Galari» d» Ar-

te 85, Rua Siqueira Campos, 143, loja 85. Da 2a.

a sáb., das lOh ài 22h. ^_

VÉNUS REVISTADAS — Mostra do álbum com

20 serigrafias do artista Milton Dacosta. Galari»

Agora, Rua Barão da Torr», 185. D» 2a. a 6a.,

das lOh is 20h. Até «exta-feir».

COLETIVA — Pinturas de Edda Nelson de Mello,

Evilésio Lopes, Guima, José Paulo Moreira da

Fonseca, Lazzarini, Romanelli • outros. Euc»l»x-

po, Av. Princ»sa liabel, 350. De 2a. a 6a„ dei

14h ál 22h.

CHICO AlBUOUBROUI - Fotografias d» frutai.

Oaleria ¦enlne, Ru» Barata Ribeiro, 578. De 2».

. sáb., dai lOh ii 12h » da» 16h ii 21h. Ate)

sábado.

GREGORY FINK — Pirtturai. Oaleri» Quadro, Rua

Marquei da S. Vicint», 52/332. D. 2». a iáb„

dai 15h ii 22h. Até dia 12 d» janeiro.

ARTE ÁFRICA — Mostra da máscaras, esculturas,

• rmai. Instrumentos musicais, jóias e vestimen-

tas de diversa» triboi africanai. Oakrii Oca,

Rua Jangadelros, 14-C. D. 2a. • 6a„ dai lOh

ás 19h. Até sexta-feira.

ANETTE BERGé — Esculturai em bronze. Hotal

Máridien, Av. Atlântica, esquina d» Av. Prince-

,a Isabel. Diariamente, dal 12h, il 22h. Até dia

7 de janeiro.
STANISLAW LEP — Gravurai »m aço. Hot»l Na-

cional, Av. Niemeyer, 769, 5. Conrado. Diária-

mente, das lOh às 22h. Até sábado.

BATISTA E MADY - Pinturas e talhai, lat» Clu-

be do Rio d» Janeiro, Av. Pasteur,, i/n.°. Sem

Indicação de horário. Até sábado. 

LEQUE - Mostra de 16 peças. Musau Histórico

do Eilado, Rua Pres. Pedreira, 78, Ingá, Niterói.

De 3a. a dom., da» 13h às 17h. Até dia 28 da

fevereiro.

SÍLVIA CHALREO — Pinturas. Galerias Sérgio Mil-

li.t, Funart», Rua Araújo Porto Alegre, 80. D»

2a. a 6a., das 10 às IBh. Até sexta-feira.

ANTÔNIO CÍTRÃNGULO - Esculturas e traba-

Ihoi artesanais. Centro d» P»squisa» iorubara,

Av. Brái d» Pina, 25/203, Penha. De 3a. a dom.,

das 13h às 18h. Até dia 10 de janeiro.

PROJETO ARCO-ÍRIS - Mostra da trabalhos

da 10 artistas cearenses • di sete gaúchos. Ga-

laria Rodrigo Mello Franco d» Andrid», Funart»,

Rua Araújo Porto Alegre, 80. D» 2a. a 6a., dai

9h ài 18h. Até sexta-feira.

COMPOSITORES QUE PINTAM — Pinturas • es-

cultural d» Alcyr Pire»* Vermelho, Capiba, Dori.

vai Caymmi, Fernando Lobo, Francisco Carlos,

Gastão Formenti, Guilherme d» Brito, Heitor dos

Prazeres, Humberto Teixeira, João da Baiana,

Luiz Cláudio, Manezinho Araújo, Monsuelo, Nás-

sara, Nelson Sargento • Sérgio Ricardo. Musau

da Imagem • do Som, Pça. Rui Barbosa, 1. D»

2a. a óa., das 13h às 18h. Até sexta-feira.

PrIsÉPIOS.— Mostra de presépios d» barro,

madeira, tecido • sementes, feitos por artesãos

de cinco Estados. Musau d» Art»l • Tradiçõei

Populam, Rua Pres. Pedreira, 78, Ingá, Niterói.

De 3a. a dom., das llh il 17h. Até di» 6 di

janeiro. .
LUIZ OTERO — Desenhos e pinturas. Mui»u Na-

cional, Quinta da Boa Vista, S. Cristóvão. D»

3a. a dom., das 12h il 16h45m. Até «manhã.

GRAVURAS 78 — Obras d» Ana Virgínia, Fer-

nando Tavares, Heloísa Pires Ferreira, Isis Bra-

ga, José Altino, José da Paixão » outros. Gale-

ria Divulgação e Pesquiia, Ru» Maria Angélica,

37. Sem indicação de horários.

COLETIVA DE NATAL — Obras da Sônia Strava

Adhema, Telma'Mirtes, Gavazzoni, Sheila Chazin

a Octaclia, Roberto Alvei Atelier, Av. Pricensa

Isabel, 186, loja E. De 3a. » láb., das 15h ài

22h.

MINIGRAVURAS - Trabalhoi d» Newton Cavai-

canti, Liriai Palombini, Percy Deane, Chala Zis-

man • outros. Estampa, Rua Visconde de Pirajá,

82, s/ 105. De 2a. a 6a., das lOh às 19h, 5a.

até 22h, sáb., da» lOh às 14h.

RAUL DE MORAIS VEIGA — Mostra comemora-

tiva do centenário de nascimento do «x-Gover-
nador fluminense com exposição da documen-

tação politica, iconografia e objetos d» usd pas-
toai. Museu Hiitórice de Estado, Rua Pres. P«-

dreira, 78, Ingá, Niterói. De 3». • dom. dai 13h

is 17h. Até sexta-feira.

MIMOSAS... ATÉ CERTO PONTO - Show de

travestis. Texto de Brigitte Blair. Com Georgle

ROBERTO CARIOS — Show com o cantor e com-

positor acompanhado do conjunto RC9 e grande
orquestra. Texto e direção de Miéle » Bôscoll.

Direção musical de Eduardo Laje. Canecão, Av.

Venceslau Brás, 215 (286-9343, 266-4149
266-4096 e 286-9293). 4a. e 5a., is 21h30m, 6a.

e sábado, is 23h30m. Domingo, às 18h30m.

Ingressos de 4a. a dom. a CrS 250,00, dom.

crianças de cinco a 14 anos pagam Cr$ 100,00.

Até fins de fevereiro.

Newton Rezende e mais 14 artistas inauguram hoje a Galeria de

Arte Guanabara com uma coletiva de pinturai
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PROBLEMA N.° 446 li 20. VAIENTE (5) 41(5 

/ POR QUE \ / ESTDU AQUI PENSANDO, \
• 3. COMPARTIMENTO DI OORMIR (*) ^ LOGOGR|FO ,m .nc0ntr.r- ( VOCE OLHA T/4NTO ) I POR QUE ESSE ME NINO

_ _ m 4- C0TA "J B# determinado vocabulo, cujai con- \ PRA' J \ TEM CASA PnOrrrlA »r

T M JimI«lo»» •»ta«ar.*2s fdvtssEC",z7 
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G L M »SHr*MD0'B° ssrrs.-s2.-t _,7 
QUe"a nid.; .*n...r; ..r^nlo, M.*ir.t a*ni- ,

PAIAVRA-CHAVE: H IETRA1  
SABOR HCANIi (6) , "-*¦ / 

ELE E' RlCO, \\ ( VOCE NAO QUEFf \

HOROSCOPO (emcee;t EN^DE JORNAIs) \UM CUffsO^DE INGLES?/ n I ? 
|

I -rocntr \ NO MUNDO INTE1RO. CI /

| FINANgAS | AMOR | SAtJDE | PESSOAL

CARNEIRO - 21 de marso a 20 de abril  ]/ 
II—'" 1

*! Procure 
*nt*nd*r w** /// C '¦ PVocS teri um dia de desa- Ett* dl. poderi lh* tranr jf pal|aa, N(m 1 Vj/m ' —; S

nimo. Algumat petsoa, po- um novo amor. Tenha man sargan ptniam c*mo v*- W" 'J& ':K S
derSo intervir em tu. vida confian;a am ll metmo (a). S*|* prudente. jj P
profissional. Finan^at boat. Al.gria* *m familia, ^i y v 

TOURO — 21 de abril a 20 de maio —J —"

Procure 

var • lado bom Cr-^ ' V-Xy l|L_ -r r _Q;Paitoai Influentet poderao Nao *tp*r* mal* para mu- f TaLi) > Si -13  "I
ajuda-lo (.) em teu negociot. d.r d. condut., S.lb. *d- Cuidado com o alor. d ....... ^ ^  
Bom dominio finanoeiro. At- millr •* »«u. *rro» * v.lo- Bab. baitan * ' 

((|f CHARLES M. SCHUIT
tlnaturat favor.cidat. riiar a peitoa amada. PEANUT^

-• GEME0S - 21 de mai0 8 20 de iunh°  r-7 STS1 r-7  V LAMENTO 
N\ MAO T£f\A Af UAAA

mrm ^ Dl. «.»,«. v.«» M M v«e pr^, d.sc,ns,r0 Um. (A RESPOSTA? 
j 

( ERREl V^FESSOR/V^ PERGQMTA EM_QUE
Ki m de negiciot. Bom dominio ri de tudo qu* pita *m Diitrasao * ar puro i 

^ 1 ,„o|v*r um V OEZ • 7 7/"^^ A RESPOSTA 5EJA
financelro. Attinaturat favo- «au corajao. Cuid* d* nut inditpentaveit. 

probl.ma. ^ ^ ^

CANCER - 21 de junho a 21 de julho 1 | 
|.Mf% ||| ill ' 
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^ieff .—= I
«E mar decl.6,, multo Impor- agradival. P.i o Harmon.. «er tem,do. famll.a. "XTl \ 

fltantei para o futuro. *m familia. II ///|vC 11-'J' IraV\ ll I

LEAP - 22 de julho a 22 de agosto --1 AT
Grand, compreensao do lu*. ~.^"^Tu 

d • Said* boa, t* voc* .ou- Nio ...noml.* a.»o„o.. I A. Lt.
Nu. tuperior.t. D.a propf- aitio .ompHe-d.. T u d • 

^ ^ ^ ^ f,{#mptIlt,.  

Icio 
para asiumir compro- porqu* voca 4 incapa* " , . I ? „ . 
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mlttot Importantet. Finan- eicolhtr antra dual pal- Evita umar mui d#W' f 
ACHO QUE <TA' ESTOU CO-1 AA'aAX.„ [ E O BASTANTEj. NA

j eelramente, o perlodo 4 be- ..... D*cid...a. I MECANDO A SUPERAR DP 
oVl f\AA SESSAO 7 VOCE

"" ""TT" 
,-i MEUS TEMQRES.' AAAAA.,. ™™'"T4 fitia fiLlA...
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JDia 

replato da novldadei. tenHmantal. Voel racabari Voct iintiri fraqueza, I VI CHK
Uma propotta qu. Ihe fol um. prova da .mar que o ma, tudo aeab..< de- Vocl poAjf . 0^
falta tern pottlbllldadei d* (.) d.ix.ri ba.t.nta com*, poi. de um. bo. no,ta iua* r.l*to.i. Anim*... M pfOROCA \ /TJ^ M^/1

j tar b*m tuctdlda. vido (*). d* tono. I 
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BALANgA 23 de setembro a 22 de outubro HANALl$rA yr - <\ V/fl ^~ 
Piano profinlonal bam in- O dl* a*ri banifieo. Vocl .... , jj AV\\\\ \|ll ^ 's'-'#'S^iYN A\\ VI

^fluandado. 

Vocl pod. tan- m darimuito bam cm Voc» dev. tomar multo Convld* a* .migo.I g.  «=^LL jftf
tar r**llz*r um. nagocla5io p*aio** *mada. R*la{.ai fa- cuidado. Rnco d* ad- Vocl dev. •* dltlralr It-tS' Lf^
tntlg*. Ai condi;6n tao bat- miliar** faver.cidat. ill* d*nt*i. m*l*. TOM K. RYAN
t*nt* beniflcai. cam aau* filho*. I 

KID FAROFA

ESCORPIAO — 23 de outubro a 21 de novembro  .wy \ jj\
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PARKER R JOHNNV HART
1^ malo profi..!on,l. Aconte- am parfaha harmania torn Con.ulta um atpacialit- ntta modo do oiparar Tir »pA TvTj' TT)
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 O dia iari mercado por di- Com Vlnu* am quadrature, I MAIS UM CASO^ / V1TII\AA DO\/ eigN^_ i DURANTE A FA-

Oficuldadet 
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mento.. Cuid.do com .ua. .nt.ndido. com * famlll* da grave. »*m com vocl. 

SIESTA". J
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1. A PESSOA OUi (4)
2. CEITIL (7)
3. COMPARTIMENTO Dl DORMIR («t
4. COTA (5)
5. DISCUSSÃO (7)
í. EDIFÍCIO EM QUI SI ALOJAM

TROPAS (7)
7. ENEGRECER O CACHIMIO NO

FUNDO (I)
I. FANTASIA (7)
9. INCENDIAR (7)

10. LIQUIDAÇÃO PREJUDICIAL (6)
11. LIVRE (5)
12. LOTE DE PESSOAS Dl SERVIÇO

(6)
13. PERDOAR (6)
14. PERFEIÇÃO (7)
15. QUE COISA OU PESSOA

SEMELHANTE (4)
14. QUARTO Dl VOLTA DADO PELO

TOUREIRO (I)
17. OUEIXA (7)
II. SABOR PICANTI (6)

ESTOU AQUI PENSANDO/
Por que esse menino
TEM CASA PffOPfflA

, E EU N/iO TENHO?

POR QUE
VOCÊ OLHA TANTO

PRA'
ESSE CARTAZ f

PROBLEMA N.° 446

VOCE NAO QUEF?
ME PAGAR „

UM CURSO DE INSLES?

^ ELE E' RICO, >
E' PUBLICADO

EM CENTENAS DE JORNAIS
. NO MUNDO INTEIRO. J

HORÓSCOPO

PESSOALSAÚDEAMOR
| FINANÇAS |

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril
Procura antandar ma*
lhor ai panoat. Nem
todot pin.am come va-

E.ta dia poder! lha trazer
um novo amor. Tanha maia
confiança am %\ matmo (a).
Alegria* am família.

Voei teri um dia da desa-
nimo. Alguma, petsoa» po-
derão intervir em «ua vida
profissional. Finança» boas.

Sua garganta asti frágil.
Seja prudente.

Procura var • lado bom
dat coisas. Vocft dasco»
brirl alegria, e,condi-
das.

Nío atpara mala para mu-
dar da conduta. Saiba ad-
mitlr o» teu. erro» a valo-
riiar a passoa amada.

P.s.oa. influente, poderão
a|udá-lo (a) em ,eu negócio,.
Bom domínio finanoeiro. A,-
sinaturas favoracidas.

Cuidado com o calor.
Beba baitante água. CHARLES M. SCHUIT

PEANUTS
GEMEOS NÃO TEf\A AÍ UMA

PERGUNTA EM QUE
A RESPOSTA «SEJA

UMJDEZ?f

LAMENTO.
FESSORAÍUma nova amixada abri-

ri horizonte, o a (e)
ajudar! a ra.olver um
problama.

Você precisa descansar.
Distração a ar puro são
inditpensávei..

Die neutro. Voei te liberta-
ri de tudo que pe.a am
tau coração. Cuida da taua
filhei.

Não asquaça os ancontros
da negócios. Bom domínio
financeiro. Assinatura, favo-
recidas.

CÂNCER
Voei nlo deva agir ia-
zinho (a). Pa(a ajuda 4
familia.

Não fique nervoso (a)
inutilmente. Nada deva
ser temido.

JOHNNY HART

Não aconomiza a.forçoi.
Voei uri racompenta-
da (a).

Saúde boa, te voe! .ou-
ber re.i.tlr i. tentações.
Evita fumar muito.

E o BASTANTE^ NA

PROXlMA SESSÃO? VOCE
COMPLETA... 6U A... GU A...

 GüA...! vi "

ACHO QUE tf-Á ESTOU CO-
mecando a superar

MEUS TEfNAQRES.
V- \TTtá BErvuT. CO

H ^MEceíCvír—

AAAAA.

ÂÁÁÁÁ
ÁÁÁÁNede da novo na plano

.antimental. Voe! receber!
uma prova da amor que o
(a) deixar! bartanta coma-
vide (a).

Voe! lentiri fraqueza,
mas tudo acabará de-
pois da uma boa noita
de tono.

Die repleto da novidade..
Uma propo.ta que lhe foi
falta tem possibilidade, de
aer bem tucedida.

Voei poda con.olidar ai
tuaa ralações. Anime*sa.

I DR. pcproca

ANALISTABALANÇA -- 23 de setembro a 22 de outubro
O dia **r! benifico. Voei
sa dará. muito bem com a
piuoi* amada. Ralajõai fa-
miliaret favorecida*, laia
cem aau* filhei.

Plano profli.ional bem >n-
fluendado. Voe! poda ten-
tar realizar uma negociação
intlg*. Ai condiçõe. tão bai-
tinta bienificat.

Convida a* amigoi (•>).
Voe! devo ia diltrilr
mel».

Voe! deve tomar multo
cuidado. Risco da >ci*
d*nte«.

KID FAROFA

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro
E PARA LIVRAR- <
-ME DELES» SOU '>
OBRIGADO A HOS
PEDAR ESSE DE-
testAvel CO- f
,MEDOR DS rJ
\ GQRGULHOS/
( MBSQPOTÁ-jo° *4
S MICOS! Y 

*• 
íl

Seu etimlimo o alegria
da vivar entusiasmarão
*• p*.<o*t 'á «ii volt*.

Dorei mu.culire» pode-
rã o .er conseqüência de
uma tensão nervosa.

Vect d*v* aproveitar *>t*
dl* qu* lha trari calma a
paz. Grande harmonia am
famitta.

r QUE. D1LE- >
MA ATROZ!
MINHAS PENAS
ESTÃO INFESTA-

- DAS COAA PER»-'
} GOSO GOftGU- {

LMO DBS PENAS/
> DA MESO- jéi
l POTAWfi-P" f

Atraio, a contratempo, mar-
cario eite dia. Todavia ai
.ua. relaçõei com teut co-
laboradorei terão boet.

UM Fü- >
LAWO QUE
IGNORA AS
MÍNIMAS
REGRAS DE
ETIQUETA,

LÁ MESA1.1. )

SAGITÁRIO
Nie feçe eb«ervaç6e.
do.egradiveia. Procure
ter bee vontede.

Cuida bem de seus pon-
to. fraco., inte.tino.' e
pulmão.

CAPRICÓRNIO — 22 de dezembro a 20 de janeiro © 1978 United Featuro Syndicât», Inc.
Cuidado, voe! poda indic
por-.a com pei.oat da leu
melo profiitional. Aconfe-
cimento» Imprevittoi .urgi-
rio. Procura agir com cal-

le|a pacienta; Nlo ta-
nha medo de oipar*r
p*la felicidade.

Clíme benifico. <Vec! altar!
am perfeita hermenia com
a pewoa amada a «am o*
famUlarai.

Perturbaçõei dlge.tivai.
Con.ulte um aapecialia- IRANT PARKER R JOHNNV HART

O MAGO DE ID

OS JURADOS N
CAÍRAM NO SONO
DURANTE A FA-

LA DELE! y

SOUBE QUE PERDEU
MAIS UM CASO1.

^ FU\ \
VÍTIMA DO
ELJURl DE
SlESTA".

QUE
S1GN\-
FICA?

Procura conhecer me-
lhor H penou que vh
vem com voe!.

Você poderá ter um
pouco da febre. Nada
de grave.

PEIXES
luae decitõei «erãe be-
n.ficai, ao vecl aouber
controlar*ta.

Risco de dores articula,
res. Seus pés estarão in>
chados.
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CADERNO B ? JORNAL DO BRASIL ? Rio de Janeiro, quarta-feira, 27 de dezembro de 1978 ? PÁGINA 9' a- • .. , '

Cinofilia

Cursilho KENNEL 
CLUBE

ANO NOVO - O In J d. um noKv.l do., d. *SS p|f l» tny. d. confr.®nl«tlo do Sub- torn. O l.lgo * prof... por ..u «.l p.l. I.c.1. d. Dirl«.nt... Chrli. HT? P A MPllS.Ml . A. . n.,.m u> locomove com deson- Secwtarlido d« Zon. O.it.. O Batlimo, El. Hndo orlitio d.v« llano GulmarSei Hcnnlng. T.iourc 171 J V^.Za.1 Y AA v/U•&£«¦£ 
0^. doll d.Td« H. qu.m .ncon.ro fol .IgnlflOlv. p.,. 1c .nuncl.r no, oo.ro, o Ev.ng.lhol rl. .  Walt.r Wlgd.-

parllda num. .ralolirla qu. omab||id»d« do corpo doi qu. i. .mpenham n. com- Sua maniagem, con.udo, t.ri t.n- rowllz. *.pr...nUn» d. M-Cur- O/* fl 17 VD/1 AT A f^TClAT A T >.er de a»c«nc»0. Toda 
p ,n01 qv, lomoi, trutao da um mundo mal. fellz, »o ou mal. «k«nc. •• .1. priprlo illhoi Leclo P. V.loio. Raprtwnlan. j&O. £jA-1\J 1\ jHL Gl \J1 vA.L

TttXSZS* — «¦,«•«<—«-**r -""" - 7*T&i'TTFt . CONFIANCA n. mot. qu. panhclro . malt, * «<«a alogrla h alagrl. d. ..rvlr . Dou., alra- Fonwca. Cur.llho Ma.cullno: R0. Paulo RlihertO Godinllo
not dlspomoi enlrontar Todo. n6» ronovada. Um aorrl.o re»taurador v<» do amor ao» Irmaoi. SUB-SECRETARIADO ZONA IUI - b.rto R.lt Fadel. Cunilh. F.mlnl-
tomos porogrino. A pr6prla B(- a mall. Qu. 1979 the <o|a prAspe- O Sub-S.cr.!arlado da Zon. Sul no: Ang.la FI6ei. O .rabalho de.-
blia * quem no, dlz: "Por l..o e»- ro. Plcno de f.llcldade SJo o. vo- UIOOS NA IOREJA — Prof... n5o num-m ,1oda. a. quint.,-fair.., i. .. UMd. Hr* . col.bo- Dla ^ de dezembr0> k cld(w,e de Reserva do Grupo, uma Vez 4° lugar
»amo. cheioi de conflan?a ..bon- to. do Secrotarlado, Arquldloco.a- 4 unlcamente .quel, personag.m 20h30m, no Salao da lgr.|. San.. ra5ao dk..a d. lod. a comunida- CampOS (RJ), O KCC trOUXe de Sao da Expo, t dols Cacib, C0H1 OS juizes
do que camlnliamoj para o Se- no de Curjllhoi da Crl.tondndo do venerivel qua, n. Blblla, «p«re- Mfinlca, no l.blon, . * eompoi.o d. N. Sra. da E»p.r.nta, qu. I. Paulo 0 casal Hugo e Hilda Drumond, Edna Joel (Canada), F. G. Waring
nhofi' (2 Cor, 5,6). N6> cur.llhli-5 Rio d. Janeiro,  ce. multa. veze. para' anunclar dos ..guln.eim.mbro.iCB.rdc r.un. toda* a. wgunda.-felrai, It para julgar a ultima exposlljao do ca- (Inglaterra) e Hilda Drumond (Bra-
.a. nao fcmemoi o> dla. fuluro. utTREVA 00 SUB-SECRETARIADO acon.edmento. futuro. .m nom. nadon Roberto Cordelro Chagai 21h, no Coliglo d. Dlvlna Provl- lcndirlo do BKC no Grande Rio. Em- sll).
pela valiosa companhla do Senhor. DA ZONA OESIE - Ronlizou-se de Deu». Profeta i, ante, de tudo, de Ollvelra, Olr..or E.plrHual: Fr.l dencla (Rue lopet Quintal, 274 bora nao tenha Sldo Uma expOSiQ&O ¦ ¦ ¦
Juntos acoitamo. o» tropoqos, com .Sbodo ultimo em Anchlota a Ul- aquel. que anuncla . palavr. d. B.n|amlm R.mlro Dial. Ra.ponU- Jardlm Botanlco), de muitoS cachorros (118 no cat&lo-

 
go), o nlvel t6cnlco fol multo bom, Foram estes os vencedores de

tendo-se que resaaltar o trabalho per- Grupos respcctlvos reservas:felto da dlretorla do Kennel campls- 1.° Gp.: Gr. Oh. Greenville's Ambas-
ta, que nao medlu esforgos para aten- sador (springer spaniel Ingles), de

 ___ _ _ __ . _ _ —v TNTi-nrvm der bem Jus necessldades dos seus,ex- Carlos Eduardo Cartaxo Mourao. Re-
/iT_T A TjT TTVT T T]\/| \ l\Tl I I A |j I If ll^J posltores. Fol um dla de tempo amea- serva: Danuza do Vale dos Ciganos
I . fr f\ K I . I |\| I J IVI f\ ^1 f I M W^xY \ fliTj gador, que se manteve sem sol e sem (pointer Ingles), de Gonzalo de La Rl-
VJX M.1 I.J. XJX± 15 I'l J- 1 v-r MS M-UM. chuva at6 o flm de toda a exposltjao, va y Dominguez. 2.° Gp.: Ch. Glena-

como um verdadelro premlo ao KCC houm Satebce (Rhodesian Ridgeback),—— — na cadelra de rodas, con- e ao trabalho dos juizes, que foram de Walter Sutton. Reserva: Ch. Ansa-
I mato Gomes duzldo por Oona, Ilcavam aqullo que todos nos conhecemos: ex- rle Bint A1 Schira (Salukl), de Sonia diante dos clsnes, centenas celente. • Maria Securato. 3." Gp.: Gr. Ch. Apoc-

naquele local. A praga A nnhprman Ch Avoena de Ca- de Casablanca (Doberman), de
Ha um ano — dia 25 — morria Charles Cha- simples e se pode.sentir tablanca. fol a eanhadora absoluta Teresa CrLstlna Vasconcellos. Reser-

plin. O mundo inteiro se comovcu. O enterro fol impassibilidade das mon- Vk ^ da e tal como fizera na primel- va-' ch- Quo Vadis Balthazar (boxer),
simples, sem pompa. Oona, sua mulher, nao pode tanhas. fj ra expo'do K. C. Campos desta tern- de Manoel Lino Costa Filho. 4.° Gp.:
suportar, retiroii-se antes que a cerimonia chegas- As 8h da noite Vevey es- porada, flcando o Reserva de Show Patzy-Patz of Hahsburgos (fox terrier
se ao fim, no cemiterio de Corsier. Os ultimos mo- tava morta. Ao me reapro- para o Springer Spaniel Ingles Gr. Ch. Pe'° liso), de Luis Felipe Machado.
mentos, passaram de miios dadas, enquanto Carli- ximar do hotel, entretan- Greenville's Ambassador (Classic); o Reserva: Ch. Toby do Unayaml
tos deflnhava perto da lareira em Vevev, Suipa. tx), ouvi, de longe, 0 alarl- 3.0 lugar para o Pinscher' mlniatura (scotch terrier), de Neyde Macedo aa

Foi doloroso enterrar Chaplin. Muito mais, fol d0 das risadas. No saguao, Gr. Ch. Int. Joy do Unayami; e 0 4.° Costa. 5.° Gp.: Gr. Cn. Int. Joy ao
a dcscoherta que seu tiimulo, meses depois, havia a piateia de todas as noi- lugar para o Boxer Ch. Quo Vadis Bal- Uiiayami (pinscnei• minlat ran,d
sido profanado por desconhecidos que pretendiam tes via um'filme na TV, Luuzar, um tapado que vem fazendo Canll Uiem|. Keservajvn. Anne ae
um resgate. Presos e punidos os criminosos, Oona precisamente Em Busca do sensacional carrelra desde a classe fl- Sissy• (yorKsmre rerrier ae m<i g
falou: "Meu marldo esta no ccu, no meu cora?ao e 0„ro. Ihote ate a classe mals alta: conse- dSlSo MteuScin ncnhuni outro lugar. Jamais teria pago um tos- Monsieur Jean Hubseher, gulu, nestes ultimos 15 dias, em tres 

Borzoi Ch'Peterbilt of Barins-
tao sequer pela reeuperacao de seu caixao, pois ^ seu grup0 de amigos, exposigoes gera^„ deTudrey kayen cLtinho? oi
certamente Char.es acharia isso ridieu.o", Sim me dirlglu a palaVra com LTuma vT^ Grupo^uma vez ^Sdo Mel^cao de Campci.
compreendc-se, e quando o corpo foi achado, Oona ar ingenuo: %

champanha e caviar. Carlitos, afinal, descansa em n-Q 9 fornalista° mesmo^
cada de seus com-

panheiros vinha
ANTO em Vevey de Louise de Vil- pergunta: "Chaplin era co-' H ' quanta em Cor- morin, assistido um munista?" Aproximou-sc .. ,

¦ cidadczinha grupo reduzidissimo... "Chaplin era ju- |R|n ,
gemea, hoteis Assim, ja instalado no deu?". ^Bkil^ S,m|W

nao apresentavam probie- Hotel du 10 Aout, nao po- . * • I'Mma de aiojamenito. Desde a deria a UEM percorre <| tjpM p£^r£*jjHp'-de dezembro, de Monsieur Jean M arredores do Ma-
imprensa in- pache-Hubscher, 0 pro- H B noir de Ban avis-
tenpao dos prietario, vendo-me che- ta, em seus domi-
manter 'cerimdnias den-. tao-somente, em con- nios, duas cons- ^

da mais estrita priva- da morte de secundarias onde ^
os 25 emipregados. 'WElHOft

Em principio, na Fran- com os da pra- Na imensa mansao asso- RACA
e Qa em frente

da Europa, do as hi9torias a seu res- num dos
personalidade pubiica do peito, que podem ser resu- no onde compos a melodla r„ r. rr.^nvillp'x Ambassador (Classic), Sprintier Sminiel Ingles,
morto, mas as disposigoes midas: de Luzes da Ribalta; no Gr* Ul< Grtenv" 

, . " !f . i, ii rnrt,Jn Mmtrnn Classicda famiiia, institu:t;ao rl- nos primeiros anos, apos porao, sua filmografia com criaqao e propriedade de Carlos tauardo Vartaxo mourao. va
glda, fechada e conserva- 1952, costumava descer a 80 obras. A cada nolte, um jos ^andes vencedores entre os caes de caga-tiro na temporada -
dora" p6' de sua Pr0!,ri®daxle ,a mesmo r^ua1' dissec,ad0 /„ 70 _ Reserva da Expo Geral do Kennel Clube de

Um ano antes, concedeu- celebre Manoir de Ban, ate amarelecido com 0 tempo, ae 7a, lenao sulo on.* /It , , ,. lrr , , 1 i„1n,uhise ao publico o dircito de a vila, e voltava ou de ta- um de seus filmes sera Campos, realizada em Campos (HJj, am 1/ ae aezemoro, ]u b
comparecer, nao ao velo- xi, ou em seu carro parti- assistido, e assim, anos a Huuo e Hilda Drumond. Aqui este Springer vencia Rn<-a com o
rio. mas ao Pere Lachaise, oular; falava tao pouco que fio. Chaplin transfor- ® , . . ¦ ,. „lmi,„r:n ,, ¦{" luunr do
no adeus a Jean Gabin, or- se supunha nao falar pala- mou-se no voyeur de Car- "fa juiz Remaldo Beraldo, e auula ne,sse dui y
gulho do cinema frances vra algumade frances; de- litos. show, com Jose Lugo Nelo, na Expo Geral do RJ AC, em liarra ao
desde 1934, com A Besta testava ser abordado; nao preso tao intensamente Ph-ni fl-issic em toda a sua carreira, foi treinado, tosado e preparadoHumana e, maistarde.com visitava nem recebia, ex- ao Dassad0 teria esqueci- rio recusarla conceder en- se descortlnando uma das rirai. Classic, em ' ' 

„ p„„/„ CndinhnCais das Sombras e tantos ceto Erick Maria Remar- na onulencia a sua mi- trevistas a Imprensa, ja- mais belas paisagens do pela Eqtupe Paulo Godmlio. Handler. I aulo Go
oubros. O publico, como que que e sua esposa Paulete . . Jj nas ruas de mais esqueceria a mae, mundo: os bosques, o lago,
retribulndo a deferencia, Godard (por sinal, ex-mu- T.mhpth, diante da fanela, na cena as altas montanhas neva- MATiTrT A C £ DT?CDHCTAQ
portou-sediscipllinadamen- lher de Chaplin); muito Mpnni„ Hp Ran mm descrita em sua autoblo- das. JNOllVjlAu OiL ililiur wO 1/VU
te, sem maiores extrover- raramente permltirla ser f , grafia1 "Vai, filhinho, pa-- Choveu todo o dla e o
soes, calmo e gelido, en- visltado por um grupo de tanta solldao e tanto iso- ^ & caga dQS outroSi tal_ enterro fol as 11. reuniao do Conselho Fe- Janeiro, o que e bom para nos, mas
quanto a fumaga do ere- artistas, como o de Mam- J®®6"*®;'vez voce encontre alguma Oona chegou tendo ao A ultimare 

dezembro, que considero catastrofico para Bra-
matorio Indicava, os ceus tas de Plata. 

Sivel ma^ eXaz Tie- coisa para comer". Agora, seu lado, no carro a fUha Srou a vtoVia dai modernas alai silia, que nao dispoe de reservas sufi-
de Paris, que o corpo de Sem duvida, este s61ido ceptivel, mas etlcaz ae re 

poucos dias, Chaplin Victoria. Os oito filhos, kenneis estaduais que desejam cientes para substituir cnatura de es-
seu idolo estava sendo isolamento foi construido cons ruir o orfanato de ^ftohava perto da larei- mais Sidney, agruparam- ?ealmeX uma Si?ao do BrasU pirito tao reaiizador. Ivan Alves Correa
queimado. minuciosamente. Nos ulti- sua miancia. ra Passou esses ultimos se em torno dela. Kennel Club dentro da cinofilia na- e o novo presidente do KCB; ficam ne-

Pouco depois 6 a vez de mos anos descia, may ape- Pois no Manoir de Ban, momentos de maos dadas Cristopher, 15 anos, pa- clonal preso ainda as ja desgastadas le nossas esperangas do futuro do es-
Andre Malraux. E tudo se nas em seu Roiiys-Royce: em meio a criadagem e o com Oona, 6 o relato de recido com um bisneto, era corren'tes politicas, e que aos poucos porte dos caes na Capital do pais. ///
passou na intimidade do' ia ate o lago Leman, e ali, mordomo que no cemite- todos 

• 0 maiS desamparado com vao rompendo elos, caminhando cele- A revista argentina El Reportero ca-
Amanhecendo 27, k mesa a perda do pai. re para um amanha muito dlferente nino andou^loRioconsegumdoco-

 de caf6, os habltantes de do que temos hoje. A uniao dos ken- labora5oes de artlcuItetas daqui para
 Vevey, advogados, comer- -wmOR entre as ala- neis do interior de Sao Paulo mostrou escreverem par vadis

Ii 
clantes (os antlpatlzados H B medas de clpres- valores novos na mesa de reunioes, e [mpressa. publica«ao. ^ ^ J

> zbb.Z'fSLZ
P Asofisaca^aofranoesaeoritmobrasileiro S hOTas 

ST=— ZSTJS;
estarao presentes no Em frente & grande pro- A cerimonia nao chega- Mau^fcio Schneider. Foi um conselho e agora o principal paladlno na luta

. . | Arppi M/TMIM/-M /^ADAOADAMA prledade jS, os clnemato- ra ao flm, e Oona, sem multa discussao e pouca produtlvi- pela valorizagao dos chamados tapa-
HnTF MtRDtN CQPALABANA grafistas, em numero de poder suportar, retlrou-se. dad? mL eu fellcito aqueles que fo- dos. Bal e fUho do Ch. Int. Burke Cair
riUI L-LI IvJviL/lvJ 1 KjKJ\ nUHUniNn 150 aproxlmadamente, to- . Observando-a, de perto, d£d(J, mas eii reijbito 11. 

o/ Paravei e da Ch. Int. Sa Bnto's
mavam poslgao. nota-se acentuada velhl- Chega de politicagens, vamos tra- Liza; aos 17 meses, ele encantou jui-

(C fF)/? // Um casal de hungaros, ce precoce, injustiflcada, balhar pela Cinofilia brasileira. Ill zes como Luciano Agnelo (Italia), Len
)) ^-JjP anresenta Q.V em voz alta, falava contra como um desej ado auto- Cid Brugger e um nome que nao po- CareyJEstados U^dos), Peggy Adam-

^ 
apresenta NX os.habitos e a mentalida- anlqullamento para se de deixar de ser lembrado neste flm son (Estados Un:^dos)• 

^ans 
Lehtinen

/r "SOIREE GRAND SIECLE'^VN de dos sui?os, na falta do aproxlmar do marldo ate de temporada, por tudo que fez pela Flnlandia), Mario Hora (Bmil),

(f 
aUlRK-liUnAlwai^E, que chamavam de "calor nisto, ate na morte, por cinofilia. brasUiense, como editor do y Lessa (Brasll) Diane Hamiiton

humano" ¦ ter sldo o grande e unlcc Jornal Cindfilo. Renato Tarqumlo Bi- (Inglaterra), Edna Joel (Canada),
j 170 a Perto do portao avisto o amor db sua vida. thencourt e outro baluarte brasilien- G. Warmg (Inglaterra) e Hilda Drum

/OrQ A deslumbrante Copacabana vista do 3 7' andan brasileiro Manoel Campos A aposta (perdlda) que se que delxara seu nome escrlto nos mond (Bm:il).
( .() \ Umincsquecivelreveillonparaapenas250 i Tl oZ™, em Pa- os Estados Unldos eas anais do KCB pelo seu trabalho no brasileiro, caminhando flrme para o

J (J pessoas,ambientadonoinfcioaoseculo. a quem avfif^os ,fna" °®,rifn^ 
fizeram contra Ourso de Juizes por aquele adestra- Grande Campeonato e um Cacib do

Luiz Carlos Vinhas e sua orquestra farao ris da morte de Chaplin. fWradas 
meram crarora oursc de Juizes por^aqu ^ ^ campeonato Internaclonal, o Ch. Quo

=h(^«i S ».D»S5StcS. ntore&..«mob«g.. %%&££•$££££&%.

^{)k\n=n^f 
- - - js&swta ?*° «**» ^ ^ "r

7 U Y]J V francesa, seri regada a champagne ' I
If \ / jVLIL \ UT Tfrances e na madrugada do Ano Novo, 8 ' 

j/ o Hotel Meridicn oferece sua - 
|

\ w/Ainda no programa, um sortcio surpresa. )g % j \f t f |f B ¦ ill |

do nosso camayal num rwellion para 400 pessoas.

j 
P a champagne. 

83 Nas 
bracos-de Papai Noel, o Boxer Hexastar's Imprint of Rulilend

ii WZ LVk-'1 a fam,osn SoPa de 
^cbo,a TkiVV (Robin) one foi o motivo do cartao de Boas F est as do Hexastar

M, %J e um sortcio surpresa aguardara a aurora do (I\OUin;, que juiu >"«»" « 
Rrnsil

primeiro dia do Ano Novo. w soMENTE tfwm jl ingre$s0» h v«nd« Kennels, o mais importante centro criador da raga Box
Trajc passcio WV) ' Aii oiA i.° no maracanazinho n^. 

^"c" no ano de 1978. A presenga de Robin aqui, Iwje, e tambemunut
\ DE JANEIRO CURTA TEMPORADA Guarratw Turismo: I > p ,OI . gJirinnntos mm rPljiVGram IjOX€T 9 r. Di,. jjj R0cha, 16. Lojas A Samarilanj (Nheri6; e no Maracina/inho. nOllielUlgenl aO DOXCrj e a SeilS UirigeilteS, qitC 1 CVIV

ihformacoese reservas com Rita ouEdwige pelo telefone: tut* » ^ fr -,"; "5,^" W no Rio de Janeiro neste ano que termina
275-9922. ramais 417 - 2945 - 3617  I

Telefone para PUBIICIDADE CERTA - 243-0862 (PBX)

REVEUDN

3 ANOS Dt SUCESSO ABSOLUTO
VOLTA AO RIO. AGORA NO TEATRO SERRADOR/

AGUDO RIBEIRO & ROGÉRIA
cm

ALTA ROTATIVIDADE
Show de Mai Nunes Haroldo Barbosa Aolldo Ribeiro

KnpiOpnu Íortrn.s HLiiLRVAòOLSCONTO P> ESTUDANTES 4*», 5'sedom»CURTA TEMPORADA 

Cinofilia

Cursilho
KENNEL CLUBE

DE CAMPOS

26 a EXPO NACIONAL

v*l p(l* (icola 4» Dirlftnttit Ctirli-
tlano Gulmarãei Hennlng, Taisura-
ri» • S«cr*laiiai Walltr Wlgda-
rowltz. Rapraiintanl* 4a Prí-Cur-
illhoi Leclo P. Valoio. RapraMnlan-
I* de Mt-Curillhoi Luiz Renais
Fonieca. Curillho Masculino: Ro-
berto Reli Fadei, Curtllhe Femlnl-
no: Angela Flóei. O trabalho dei-
•e Sub.Secrotarlado (eri a colabo-
ração direta d» ioda a com unida-
de N. Sra. da Eiperan;a, que le
reúne toda* ai tegundai-felrai, ài
21 h, no Colégio da Divina Provi-
dênda (Rua Lopet Qulnlai, 274 —
Jardim Botânico).

treyre de confraternlza(io do Sub- Deui. O leigo é profeta por teu
Secretariado da Zona Oeite. Batlimo. Ele tendo crlitio deve
encontro foi ilgnlflcatlvo para to- anunciar no* outroa o Evangelho,
doi qu« •• tmpenham n* com» Sua mensagem, contudo, terá tan-
trução da um mundo mali feliz, to ou mali akanc» te ele próprio
em que oi homem w dedlquom for um Evangelho Vivo.
i alegria de servir e Deui, atra-
Ai do amor aoi Irmãoi. SUB-SECRETARIADO ZONA IUI -

O Sub-Secretarlado da Zona Sul
IEIGOS NA IGREJA — Profeta nSo reune-ie todai a( qulntai-felrai, ii
é unicamente aquele personagem 20h30m, no Salão da lgre|a Santa
venorável que, na Bíblia, apare- Mônlca, no Leblofl, • i compoito
ce, multas vezes para' anunciar dos seguintes membros» Coordo»
acontecimento! futuroí em nome nadori Roberto Cordeiro Chagai
de Deui. Profeta t, antei de tudo, de Oliveira. Diretor EipirHual: Frei
aquele que anuncia a palavra de Benjamim Remiro DiaSt tesponsá*

notável dose de deitemor, própria
a quem •» locomove com deson-
voltura donlro da vida e de quem
assume responsabilidade de corpo
Inteiro. Peregrinei que lotuoi,
numa mesma vlao°m, cada com-
pnnheiro a iwali, * uma alegria
ronovada, Um lorrlio reitaurador
a mali. Que 1979 !he ie|a próspe-
ro. Pleno de felicidade. S5o oi vo-
tos do Secretariado Arquldlocoia-
no de Cursllhoi da Crlitondndo do
Rio de Janeiro.

ANO NOVO - O Infdo de um
Ano Novo i sempre um ponto de
partida numa trajetória que deve
•er de aicençüo. Toda a lublda
exige esforço. Dlspêndlo de ener-
gla. Este esforço Inicial pressupõe
PÉ e CONFIANÇA na meta que
nos dispomos onfrontar. Todos nós
somos peregrinos. A própria Bf-
blla è quem nos diz: "Por Isso es-
tamos cheios de confiança snbon-
do que caminlinmos para o Se-
nhor" (2 Cor. 5,6). Nós cursilbls-
tas não tememos os dias futuros
pela valiosa companhia do Senhor.
Juntos, açoitamos oi tropoços, com

Paulo Roberto Godinlio

ULTREYA DO SUB-SECRETARIADO
DA ZONA OESTE — Renlizou-se
sábado último em Anchiota a Ul-

na cadeira de rodas, con-
duzldo por Oona, ficavam
diante dos cisnes, centenas
naquele local. A praça é
simples e se pode. sentir a
impa.ssibilidade das mon-
tanhas.

As 8h da noite Vevey es-
tava morta. Ao me reapro-
ximar do hotel, entretan-
to, ouvi, de longe, o alari-
do das risadas. No saguão,
a platéia dc( todas as noi-
tes via um' filme na TV,
precisamente Em Busca do
Ouro.

Monsieur Jean Hubseher,
com seu grupo de amigos,
me dirigiu a palavra com
ar Ingênuo:

— O Sr me desculpe, mas
não é jornalista mesmo?

E cada um de seus com-
panheiros vinha com uma
pergunta: "Chaplin era co-
munista?" Aproximou-se a
servente: "Chaplin era ju-
deu?".

Viriato Gomes

Há um ano — dia 25 — morria Charles Cha-
plin. O mundo inteiro se comoveu, O enterro foi
simples, sem pompa. Oona, sua mulher, não pôde
suportar, retirou-se antes que a cerimônia chegas-
se ao fim, no cemitério de Corsier. Os últimos mo-
mentos, passaram de mãos dadas, enquanto Carli-
tos definhava perto da lareira em Vevev, Suiça.

Foi doloroso enterrar Chaplin. Muito mais, foi
a descoberta que seu túmulo, meses depois, havia
sido profanado por desconhecidos que pretendiam
um resgate. Presos e punidos os criminosos, Oona
falou: "Meu marido está no céu, no meu coração e
cm nenhum outro lugar. Jamais teria pago um tos-
tão sequer pela recuperação de seu caixão, pois
certamente Charles acharia isso ridículo". Sim,
compreende-se, e quando o corpo foi achado, Oona
ofereceu a mil policiais uma grande festa com
champanha e caviar. Carlitos, afinal, descansa em
paz.

Castelo de Louise de Vil-
morin, assistido por um
grupo reduzidíssimo...

Assim, já instalado no
Hôtel du 10 Aout, não po-
deria estranhar a ouriosl-
dadé de Monsieur Jean
P a c h e-Hubscher, o pro-
prietário, vendo-me che-
gar, tão-somente, em con-
seqüência da morte de
Chaplin.

Com os choferes da pra-
ça em frente fiquei ouvin-
do as histórias a seu res-
peito, que podem ser resu-
midas:

Nos primeiros anos, após
1952, costumava descer a
pé, de sua propriedade a
célebre Manoir de Ban, até
a vila, e voltava ou de tá-
xi, ou em seu carro parti-
oular; falava tão pouco que
se supunha não falar pala-
vra alguma de francês; de-
testava ser abordado; não
visitava nem recebia, ex-
ceto Erick Maria Remar-
que e sua esposa Paulete
Godard (por sinal, ex-mu-
lher de Chaplin); muito
raramente permitiria ser
visitado por um grupo de
artistas, como o de Mani-,
tas de Plata.

Sem dúvida, este sólido
isolamento foi construído
minuciosamente. Nos últi-
mos anos descia, map ape-
nais em seu Koilys-Royce:
ià até o lago Leman, e ali,

ANTO em Vevey' H ' quanto em Cor-
¦ sier, cidadczinha

gêmea, os hotéis
não apresentavam proble-
ma de alojamento. Desde a
véspera, 25 de dezembro, a
imprensa noticiava a in-
tenção dos familiares em
manter as cerimônias den-
tro da mais estrita priva-
cidade.

Em principio, na Pran-
ça, Suíça, e outros países
da Europa, não conta a
personalidade pública do
morto, mas as disposições
da família, instituição rí-
gida, fechada e conserva-
dora.

Um ano antes, concedeu-
se ao público o direito de
comparecer, não ao velo-
rio, mas ao Père Lachaise,
no adeus a Jean Gabin, or-
gulho do cinema francês
desde 1934, com A Besta
Humana e, mais tarde, com
Cais das Sombras e tantos
outros. O público, como que
retribuindo a deferência,
portou-se discipüinadamen-
te, sem maiores extrover-
sões, calmo e gélido, en-
quanto a fumaça do cre-
matório indicava, os céus
de Paris, que o corpo de
seu ídolo estava sendo
queimado.

Pouco depois é a vez de
André Malraux. E tudo se
passou na intimidade do'

UEM percorre os
f M arredores do Ma-
H V noir de Ban avis-

ta, em seus domí-
nios, duas cons-

truções secundárias onde
moram os 25 empregados.'
Na imensa mansão asso-
bradada, de 20 quartos,
num dos salões está o pia-
no onde compôs a melodia
de Luzes da Ribálta; no
porão, sua filmografia com
80 obras. A cada noite, o
mesmo ritual, dissecado e
amarelecido com o tempo,
um de seus filmes será
assistido, e assim, anos a
fio. Chaplin transfor-
mou-se no voyeur de Car-
litos.

Preso tão intensamente
ao passado teria esqueci-
do na opulência a sua mi-
séria suja nas ruas de
Lambeth?

O Manoir de Ban, com
tanta solidão e tanto iso-
lamento, propositados, não
terá sido um modo Imper-
ceptível, mas eficaz, de re-
construir o orfanato de
sua Lnfancia?

Pois no Manoir de Ban,
em meio a criadagem e o
mordomo que no cemité-

'rí ijh C
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se descortinando uma das
mais belas paisagens do
mundo: os bosques, o lago,
as altas montanhas neva-
das.

Choveu todo o dia e o
enterro foi às 11.

Oonà chegou tendo ao
seu lado, no carro, a filha
Victoria. Os oito filhos, e
mais Sidney, agruparam-
se em torno dela.

Cristopher, 15 anos, pa-
recido com um bisneto, era
o mais desamparado com
a perda do pai.
-_^OR entre as ala-
¦ ¦ medas de clpres-

te, um carro fú-
nebre aproximou-

se lentamente: dentro um
ataúde branco.

A cerimônia não chega-
ra ao fim, e Oona, sem
poder suportar, retirou-se.
Observando-a, de perto,
nota-se acentuada velhi-
ce precoce, injustificada,
como um desejado auto-
aniquilamento para se
aproximar do marido até
nisto, até na morte, por
ter sido o grande e único
amor dte sua vida. '
A aposta (perdida) que
os Estados Unidos e as
evidências fizeram contra
a duração deste matrimô-
nio reforçou em Chaplin e
Oona o desejo e a necessi-
dade de imantê-lo.

rio recusaria conceder en-
trevistas à imprensa, j_a-
mais esqueceria a mãe,
diante da j"anela, na cena
descrita em sua autoblo-
grafia: "Vai, filhinho, pa--
ra a casa dos outros, tal-
vez você encontre alguma
coisa para comer". Agora,
há poucos dias, Chaplin
definhava perto da larei-
ra. Passou esses últimos
momentos de mãos dadas
com Oona, é o , relato de
todos.
Amanhecendo 27, à mesa
de café, os habitantes de
Vevey, advogados, comer-
clantes (os antipatlzados
por Carlitos), se referiam
apenas à fortuna deixada
por Chaplin, isto horas
antes do enterro.

Em frente à grande pró-
prledade já os cinemato-
grafistas, em número de
150 aproximadamente, to-
mavam posição.

Um casal de húngaros,
em voz alta, falava contra
os hábitos e a mentallda-
de dos suíços, na falta do
que chamavam de "calor
humano".

Perto do portão avisto o
brasileiro Manoel Campo:
a quem avisamos em Pa-
ris da morte de Ohaplin.

Da residência ao peque-
no cemitério de Corsier o
caminho serpenteia' e m
forte declive. Por ele vai-

RESPOSTASNOTICIAS &

Janeiro, o que é bom para nos, mas
que considero catastrófico para Bra-
silia, que não dispõe de reservas sufi-
cientes para substituir criatura de es-
pirito tão realizador. Ivan Alves Corrêa
é o novo presidente do KCB; ficam ne-
le nossas esperanças do futuro do es-
porte dos cães na Capital do país. III
A revista argentina El Reportero Ca-
nino andou pelo Rio, conseguindo co-
laborações de articulistas daqui para
escreverem para aquela muito bem
impressa publicação. III Quo V adis
Balthazar, um boxer tigrado fechado,
que veio desde o principio deste ano
ganhando suas classes Filhotes, No-
víssimos, Juniores até sagrar-se cam-
peão na idade mínima para o título,
é agora o principal paladino na luta
pela valorização dos chamados tapa-
dos. Bal é filho do Ch. Int. Burke Cair
of Paravel e da Ch. Int. Sá Brito's
Liza; aos 17 meses, ele encantou juí-
zes como Luciano Agnelo (Itália) , Len
Carey (Estados Unidos), Peggy Adam-
son (Estados Unidos), Hans Lehtinen
(Finlandla), Mário Hora (Brasil), Ya-
ty Lessa (Brasil), Diane Hamilton
(Inglaterra), Edna Joel (Canadá), P.
G. Waring (Inglaterra) e Hilda Drum-
mond (Brasil). Agora, já campeão
brasileiro, caminhando firme para o
Grande Campeonato e um Cacib do
campeonato internacional, o Ch. Quo
Vaáis Balthazar está provando, a ca-
da uma de suas apresentações, que
um tapado também pode ser lindo.

A última reunião do Conselho Fe-
deral do BKC, dia 15 de dezembro,
mostrou a vitória das modernas alas
dos kenneis estaduais, que desejam
realmente uma definição do Brasil
Kennel Club dentro da cinofilia na-
cional, preso ainda às já desgastadas
correntes políticas, e que aos poucos
vão rompendo elos, caminhando céle-
re para um amanhã muito diferente
do que temos hoje. A união dos ken-
neis do interior de São Paulo mostrou
valores novos na mesa de reuniões, e
o Kennel Clube Paulista não teve per-
nas para correr o campo inteiro, per-
dendo-se completamente nos debates,
mostrando-se inoportuno e antipàti-
co, na presença do seu presidente
Maurício Schneider. Foi um conselho
de muita discussão e pouca produtivi-
dade, mas eu felicito aqueles que fo-
ram Tá lutar por seus ideais.

Chega de politicagens, vamos tra-
balhar pela Cinofilia brasileira. III
Cid Brugger é um nome que não po-
de deixar de ser lembrado neste fim
de temporada, por tudo que fez pela
cinofilia- brasiliense, como editor do
Jornal Cinófilo. Renato Tarquínio Bi-
thencourt é outro baluarte brasilien-
se que deixará seu nome escrito nos
anais do KCB pelo seu trabalho no
Ourso de Juizes, por aquele adestra-
mento das sextas-feiras lá na W3,
inicio da formação do jovem exposi-
tor brasiliense. Disseram-me que Re-
nato estaria retornando ao Rio de

A sofisticação francesa e o ritmo brasileiro
estarão presentes no

apresenta

SOIRÉE GRAND SIÈCLÉ'

A deslumbrante Copacabana vista do J 7' andar.
Um inesquecível reveillon para apenas 250

pessoas, ambientado no início do século.
Luiz Carlos Vinhas e sua orquestra farão

você reviver todo o clima de euforia
que marcou os anos dourados do"Grand Siècle*.

p=? A ceia, com a sofisticada gastronomia:
francesa, será regada a champagne

\\W 7'francês e na madrugada do Ano Novo,
^\\\ o Hotel Meridicn oferece sua
I \\\ Soupe à 1'Oignon.
I w / Ainda no programa, um sorteio surpresa.
¦ \j Traje a rigor.

^Salon Elysées^^/í
apresenta \r.

Reveillon Tropical" &

No 2» andar do Hotel Meridien Copacabana, o melhor
do nosso carnaval num rcvcllion para 400 pessoas.

Trcs orquestras marcando o ritmo vibrante do ,
Rio dejaneiro. "

A ccia será oferecida pelo Chcf de cuisine do Meridien jCopacabana, com especialidades francesas regadas '
a champagne.

Na madrugada seni servida a famosa Sopa de Cebola
¦ e um sorteio surpresa aguardará a aurora do

primeiro dia do Ano Novo.
jíj Traje passeio <2-

of Ruhlend

informações e reservas com Rita ou Edwige pelo telefone:
275-9922. ramais 417 - 2945 - 3617

Telefone para PUBLICIDADE CERTA
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MUSICA

UMA RICA TEMPORADA;
E UMA NOVA LINHA

DE MÚSICA BRASILEIRA

SE 

hà uma restrição que se
possa fazer à variada e ri-
ca temporada musical ca-

rloca de 1078, ela incide,
como sempre, na limitação do re-
pertórlo. Barroco, Romantismo e
Imprcsslonlsmo continuam a for-
necer a matéria-prima básica, so-
brctudo o Romantismo — e Rach-
maninov continua a ser ouvido de i
maneira quase obsessiva.

Esse tipo de limitação ressal-
ta, inclusive, dos episódios melan-
eólicos que resultaram na troca da
direção artística da Funterj, em
choque com a direção executiva,
entre outros motivos, por querer
apresentar obras "pouco conheci-
das" como a Navarraise (I). Por
conta desse critério mercadológico,
apresenta-se o novo Municipal pa-
ra a temporada de 1979. com o
mesmíssimo repertório que garan-
tia ao velho Municipal o público
viciado num determinado estilo
operistico: Traviata, Tosca, Rigol-
letto... Ora, se o problema é públl-
co, e se essas óperas, nas decrépl-
tas versões antigas, bastavam pa-
ra garantir ao Teatro um público
certo, para que investir em novl-
dades, e trazer a peso de ouro
Franco Zefirelli?

Enquanto o Municipal encena-
va, entretanto, a sua rápida ascen-
são e queda, a vida musical cario-
ca prosseguia, quase alheia a tan-'
tos equívocos. Ela aprendeu, de fa-
to, a viver sem o Municipal; e po-
de esperar mais algum tempo até
que a nossa principal casa de es-
petáculos adquira um pouco de
juízo.

A Sala Cecilia Meireles, como
sempre, deu o tom da temporada,
em séries bem planejadas e bem
executadas como as Schubertiadas,
o Ciclo Bach, o Ciclo Chopin. Trou-
xe, logo no inicio do ano, o Colle-
gium Aureum, em promoção con-
junta com o JORNAL DO BRASIL,
e promoveu, pouco depois, o tão es-
perado concerto em que João Car-
los Martins reencontrava-se com o
seu público depois de um longo
afastamento da vida artística. A
anotar,' nesse início de ano, a boa
nova que foi a reinauguração do
precioso órgão barroco de Tiraden-
tes, recuperado totalmente graças

Luiz Paulo Horta

a uma atitude filantrópica da
Kraftwerk Union.

As salas de concerto que, com
a Sala Cecilia Meireles, subiram dc
produção para compensar a ata-
raxia do Municipal • mantiveram,
este ano, a sua boa atividade, e
entre elas firmou-se a do Planeta-
rio da Gávea, enquanto se inaugu-
rava a Sala Funarte. O IBAM des-
tacou-se por um bem pensado Ci-
cio Debussy e por um pequeno ci-
cio de música brasileira. O audi-
tório da Sondotécnica apresentou
uma versão da Arte da Fuga ex-
tremamente importante do ponto-
de-vista musicológico, resultante
das pesquisas do cravista Stanis-
lav Heller, que executou no cravo
— o que já é suficiente proeza —
a grande obra dos últimos anos de
Bach. O ICBA deu seqüência a
uma política consistente de apoio
à música contemporânea apresen-
tando, no Parque Lage, os Contra-
pontos 1978, responsáveis pela pri-
meira audição de Panapaná, de Al-
meida Prado.

O 

jovem compositor paulis-
ta, professor de música em
Campinas, pode ser toma-
do como representativo de

uma tendência que começa a to-
mar corpo no terreno da criação
musical contemporânea: a de pro-
curar, depois de uma longa orgia
solitária, os caminhos que possam
levar novamente a música a algu-
ma forma de comunicação com um
público assustado por uma evolu-
ção excessivamente rápida, marca-
da às vezes por um gosto exagera-
do pela teorização. A apresentação
das Cartas Celestes no Planetário
da Gávea revelou, igualmente, a
quem não o conhecia, o Almeida
Prado pianista, intérprete na pie-
na posse dos seus meios.

Pianistas, como sempre, não
faltaram na temporada deste ano;
e houve a gratíssima surpresa tío
retorno de .Arnaldo Estrella como
solista, depois de vários anos em
que se apresentou exclusivamente
como camerista, membro.do Cjuar-
teto Guanabara, ps dois concertos
do Estrella solista — o primeiro de-
dicado a Chopin, o segundo a Schu-
mann — foram dois grandes aconr
tecimentos.

Outros grandes do piano bra-
sllelro foram desfilando, ao longo
do ano, antes de se reunirem para
a bela realização que foi o Ciclo
Chopin. Nesse panorama, Arthur
Moreira Lima merece um registro
especial, pela maneira como tem
combinado a sua atividade de mú-
sico erudito com uma fascinante
abertura para as fontes populares
do pianLsmo brasieliro, sublimadas
e transfiguradas na obra de Er-
nesto Nazareth. Arthur foi respon-
sável, Igualmente, por uma das
melhores noites do Ciclo Chopin,
em que se destacaram Antônio
Guedes, Arnaldo Cohen e Fernan-
do Lopes, este dono de técnica- po-
derosísslma. Roberto Szidon, que
faltou ao grande encontro do Ci-
cio Chopin — embora compensas-
se depois sua ausência com uma
bela execução das Valsas — deve
ser lembrado, nesta temporada,
sobretudo pela sua apresentação
com a violinista Jenny Abel: as
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Dentro do programa
Contrapontos 1978, do ICBA,

pôde-se ouvir a primeira
audição de Panapaná,

de Almeida Prado v

Mistislav
Rostropovich
regeu a
Quarta
Sinfonia de
Tchaikovski
e íoi o
solista do
Concerto de
Dvorak,
sempre
com a OSB

__________ _8 ¦ 
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Galina
Vishnevskaia

apresentou,
acompanhada

por seu
marido,

Mistislav
Rostropovich,

um recital
de canções

russas

í$È^Mm mmm¥- ^1 ^kÜbS. J5BB ^v, ^M ^LW'fjttjPB O maestro
Karl Richter
regeu, este
ano, o
Oratório
de Natal,
com a
Associação de
Canto Coral

Montas do Bartok, executadas pelo
duo, fornm incluídas rccnntemnnto
numa lista das maiores gravações
do século. Heitor Alimohda marcou
presença, mais uma vez; como Ml-
guei Procnça, multo ativo, Igual-
mente, como camerista.

Maria Lúcia Godoy; Eliane
Sampaio e Sérgio Abreu confirma-
ram, sem surpresa, sua posição cn-
tre os nossos maiores intérpretes.
Houve a grande revelação de An-
tonio Menezes, violoncelista dc 20
anos e mão de mestre; c a presen-
ça de Paulo Bo.si.slo, cm duo com
Lilian Barreto..

Dentre as nossas orquestras,
todos os louros vão para a OSB,
que continua evoluindo, e que che-
gou a alcançar resultados excclcn-
tes sob a batuta dc Georges Sobas-
tlan e de Eduardo Matta. Dentre
os conjuntos menores, o Trio Bra-
sllelro e o Trio Música Livre apre-
sentaram ótimos resultados; o Sex-
teto do Rio Inaugurou a Sala Fu-
narte com uma primeira audição
de Mignone; e o Quadro Cervan-
tes apresentou repertório renova-
do, fruto de uma bela pesquisa pe-
los cancioneiros ibéricos. Ricardo
Tacuchlan teve duas obras novas
executadas este ano: as Estruturas
Sinfônicas, com a OSB, e uma
Cantata de Natal. Cláudio Santoro
voltou em plena força para reger
& OSN num festival dedicado às
suas obras. E a Sala Cecilia Meire-
les deu Inicio à mais do que pro-
missora série dos Concertos Didá-
ticos. O Concurso de Corais promo-
vido pelo JORNAL D OBRASIL ai-
cançou mais uma vez excelentes
resultados; o que já não se pode
dizer do Concurso Villa-Lobos,
aberto desta vez aos regentes.

O 

Rio pôde ouvir, este ano,
a orquestra Paillard, a Fi-
larmônica de Israel e a
poderosíssima Tonhalle de

Zurlch, regida por Gerd Albrecht.
Os pontos mais altos da têmpora-
da, entretanto, foram assinalados
pela presença da familia Rostro-
povich, de Martha Argerich e de
Karl Richter, responsável por mais
uma versão do Ciclo Bach. Richter
regeu, este ano, o Oratório de Na-
tal, com a Associação de Canto
Coral, e foi o solista, na Escola de
Música, dos concertos de órgão de
Haendel. Martha Argerich acom-
panhou Mistislav Rostropovich
num recital para violoncelo e pia-
no e foi a solista de uma extraor-
dlnária versão do 3.° Concerto de
Prokofiev para piano e orquestra.
Mistislav Rostropovich acompa-
nhou sua mulher, a ilustre Galina
Vishnevskaia, num recital de can-
ções russas; regeu a OSB numa
feérica versão da Quarta Sinfonia
de Tchaikovski; e foi solista do
Concerto de Dvorak, também com
a OSB, no que terá sido, talvez,
o maior concerto da temporada.
Um titã da música.

A VOLTA DA ÓPERA, ENTRE GLÓRIAS E CRISES
Ronaldo Miranda

-«»yO inicio, pontificou a
f^^l magnificência de Turan-
I ^H dot: a 15 de março, o Mu-

¦A- ™ nicipal reabria em gran-
de estilo, com uma exuberante
montagem da última ópera de Puc-
cini. A orquestra afiada, nas mãos
do estoniano Neeme Yarvi,- o coro
irreconhecível, aprimorado pelos
maestros Cellario e Maspero, e um
elenco homogêneo e eficaz — lide-
rado por Ghena Dimitrova, Ruben
Dominguez e Maria Lúcia Godoy —
cumpriam com exitrema dignidade
a parte musical dessa difícil cria-
ção pueciniana. Visualmente, o pú-
blico do Rio travava seu primeiro• contato com o bom gosto e o re-
quinbe dos cenários de Hugo de
Ana, bem como com a limpeza e a
funcionalidade da mise-en-scène de
Oscar Figueroa. Em cena aberta,
tinha-se, indiscutivelmente, um es-
petáculo de alto nível profissional.

Nos bastidores, porém, já se
havia instalado a turbulência que
acompanhou a agitada temporada
de 1978. Dias antes da rebertura
do Teatro, por um pequeno inci-
dente com a orquestra é os mães-
tros da casa, o diretor artístico da
Funterj, Edino Krieger, era suma-
riamente demitido. Responsável
maior pela contratação da equipe
argentina que garantiu o sucesso,
de Turandot, ele assistiu ao triun-
fo da noite de estréia humildemen-
te sentado numa cadeira extra da
platéia, enquanto astros de TV e
artistas de teatro de todas as qua-
lidades substituíam, em dose maci-
ça, os representantes do meio mu-
slcal, solenemente ignorados pela
Fundação na lista de convidados.

Passados os primeiros dias de
glória — e de crise — Krieger foi
reconduzido ao cargo por inciati-
va direta do Governador Faria Li-
ma, figura cujo empenho eTeal in-
teresse em relação à música não
merecia os transtornos que lhe vem
dando a Funterj. Esta, se soube re-
construir o Municipal, mostrou-se
totalmente inapta a recolocá-lo em
funcionamento. Em mãos mais
competentes e sensatas, as verbas
e o apoio oficiais teriam consegui-
do reunir, sem dúvida, um padrão
artístico elevado com a necessária
estabilidade administrativa.

Mas a temporada .estava ape-
nas começando e, após Turandot,
tivemos uma reluzente Tosca, com
a presença carismática de Grace
Bumbry e mais uma eloqüente de-
monstração do virtuosismo cênico
de Hugo de Ann, que projetou de-
talhes do interior da catedral de
Sant'Andréa com excepcional apelo' plástico. Secundada com linearida-
de por Gianfranco Pastine, Giulio
Fioravanti e a OSTM, regida por

Henrique Morelembaum, Mrs Bum-
bry provou ser — como cantora e
atriz — um merecido centro de
atrações. Sofreu, é verdade, nas ré-
citas finais, com a inabilidade cê-
nica e a desestimulánte voz velada
do barítono Rio Novelo — que
substituiu Fioravanti no papel de
Scarpia — mas conquistou defini-
tivamente o público carioca, fazen-
do de Tosca o maior sucesso de bl-
lheteria da temporada.

Sem estrela e sem a popularl-
dade da ópera anterior, chegou
Otello, de Verdi, obra-prima do re-
pertório lírico, cujas qualidades cê-
nico-muslcais encerram infinitas
dificuldades de execução. Dessa
vez não houve como dourar a pi-

/lula e foram poucos os que se dis-
puseram a pagar Cr$ 500 a Cr$ 600
por uma poltrona òu balcão nobre

. para assistir ao drama que Verdi
musicou, libreto de Boito, sobre o
famoso original shakespeareano. Os
absurdos preços cobrados pelo Mu-
nicipal, que — em matéria de ln-
gressos — resolveu recomeçar por
onde se encontra atualmente o
Metropolitan Opera House, resisti-
ram apenas até Grace Bumbry.
Com OíeHo, instalou-se definitiva-
mente a vazante de público.

Eé 

preciso reconhecer tam-
£ bém que, cenieamente, a
t produção foi inferior às

suas antecessoras: os ifi-
sos cenários de Yarema Ostrog —
escolhido, por infelicidade, para
substituir Hélio Eichbauer, que, à
última hora, desistiu do projeto —?
e os inexpressivos figurinos de
Hilda Perna, se não chegaram a
derrotar, em nada contribuíram
para o brilho da realização. Este
ficou por conta da parte musical,
que registrou alguns dos melhores
momentos do ano. Coro e orques-
tra estiveram exemplares, sob a
direção do maestro Antônio Tau-
riello, ao passo que, no elenco,
Jeannette Pilou e Leila Martins
ofereceram versões diversas (mas
ambas excelentes) de Desdêmona
e Nelson Portella fez um soberbo
(e musicalissimo) lago.

Pelo calendário oficial, o espe-
táculo seguinte deveria ser O Sar-
gento de Milícias. A ópera de Mig-
none foi, contudo, transferida para
o fim da temporada e passou-se à
La Périchole, de Offenbach, que
acabou sendo o canto de cisne de
Figueroa e Hugo de Ana nesse
confuso Rio operistico de 1978. Dis-
cutivel como escolha — nas prio-
ridades de reinauguração do Muni-
cipal, Offenbach poderia ter dado
lugar a algo mais substancial —
La Périchole representou, contudo,
um brilhante momento de descon-
tração, uma encenação verdadeira-
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La Périchole: com a criativa direção de Figueroa, ara momento de descontração
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Leila
Martins/
Jeannette
Pilou: duas
diversas
(mas
excelentes)
versões de
Desdêmona

Grace Bumbry: uma
presença carismática e o grande

sucesso de público

mente primorosa. Oom cenários e
figurinos irretocáv^eis, sutil regèn-
cia de Mareei Couraud, elenco e
orquestra homogêneos e uma. in-
ventiva direção de Oscar Figueroa,
o espetáculo merecia maior sucest
so de público. A essa altura, porém,
se os preços dos ingressos já ha-
viam diminuído, persistia a impo-
sição absurda do paletó e gravata
para a platéia e o balcão nobre,
em todas as recitas. Não foram
poucos os espectadores desalojados
de seus lugares (e transferidos pa-
ra o balcão simples) por usarem
roupa esporte, na ensolarada ves-
peral de domingo da Périchole.

Em vista do decréscimo de pú-
blico e da receita minguante, a
Funterj — que jamais se lembra

de sua função cultural e pensa que
a ópera deve necessariamente dar
lucro — decidiu simplesmente can-
celar a produção conjunta de Ca-
valleria Rusticana e La Navarraise,
que constituiriam no próximo es-
petáculo da temporada, assim co-
mo teria cancelado a encenação de
O Sargento de Milícias, não fosse
o alarde geral e as providências
tomadas pelo Conselho Estadual de
Cultura, que, nesse sentido, chegou
a questionar a própria Secretaria de
Educação e, praticamente, exigiu a
montagem da ópera de Mignone.

Sem justificativa possivel — e
gerando sérios prejuízos para a
imagem do Municipal (e do Bra-
sil) no exterior, devido ao rompi-
mento dos compromissos profissio-
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Nelson Portella:
ótimo como

Ping, melhor
como lago

nais assumidos — o cancelamento
da dupla Cavalleria/Navarraise
ocasionou o afastamento definitivo
de Edino Krieger da direção artis-
tica da Funterj, além da demissão
de Oscar Figueroa da Divisão de
ópera, tendo como cenário o cll-
ma mais hostil e confuso que a
administração da vida musical ca-
rioca passou pelos últimos anos.

Ainda sob o efeito dessa
atmosfera caótica, estreou há dias
O Sargento de Milícias, em produ-
ção esforçada, mas longe do nivel
profissional das montagens ante-
riores. O numeroso elenco mos-
trou-se irregular e a 7nise-en-scê-
ne de Gianni Ratto, embora cor-
reta, poderia ter rendido bem mais;
apenas a Orquestra do Teatro

Mário Tavares: uma
atuação esplêndida,
com a OSTM, no

Sargento de Milícias

rendeu maravilhosamente nas
mãos do maestro Mário Tavares,
valorizando ao máximo as cores
timbricas da partitura de Migno-
ne. „

Para a saison de 1979, a Fun-
terj anuncia o que há de mais
popular (e desgastado) na ópera
italiana do século XIX, com a pro-
gramação mais gratuita que se po-
deria planejar. Mudando-se ou não
os dirigentes atuais, conservando-
se ou não os titulos propostos, só
nos resta desejar — a quem forem
os mentores da sofrida vida operis-
tica carioca — uma boa dose de
tranqüilidade e bom senso, virtu-
des que mais lhes faltaram nessa
conturbada temporada lírica de
1978.


