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TEMPO

Nublado ainda su-
jeito a instabilida-
do pola madruga-
da e ao ontardo-
cor. Bom com no-
bulosidade varia-
vol durante o dia.
Ventos Sul/Sueste,
fracos a modera-
dos ,com possíveis
rajadas. Têmpora-
tura estável. M.íx.:
30.0 (Bangu). Min.:
20.2 (A. B. Vista).
(Mapas no Caderno
de Classificados).

PREÇOS, VENDA AVUlSAi
Estado do Rio d* Janalto •

Minai Ger.iis:

Dlai úlri» . • • Cr$ 5,00

Dointnooi . . . Cr$ 4.00

Oulro» Estndot:

Di.» úleis . . . Cr$ 10,00
Domingos . . . Cr$ 11,00

ASSINATURAS - Domiciliai

(Rio o Nilarói): Tal. 264-6807:

3 meses . . . Cr$ 420,00

6 meses . . . Cr$ 730,00

São Paulo - (CAPITAI)

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

Postal, via torcitra «m lodo
o tarritórlo nacional:

3 IYI0IQI
6 meses

Cr$ 460,00
800,00

Postal, via aóroa, am todo o
território nacional:

3 meses
6 meses

. Cr$ 550,00
. CrS 990,00

EXTERIOR - Via aóroa; Ami-
rica Contrai, Amórica do
Norta, Portugal • Espanha:

3 meses . . . USS
ó meses , . • US$

1 ano .... USS

América do Sul:

3 meses . . . USS
6 meses . . . USS
1 ano ... . USS

Demais paises:

3 meses . . . USS
6 meses . . . USS

207.00
414.00
829.00

150.00
300.00
600.00

304.00
608.00

1 ano .USS 1 216.00

VIA MARÍTIMA: América,
Portugal • Espanha:

3 meses
6 meses
1 ano .

Demais paisou

3 meses
6 meses
1 ano .

USS 41.00
USS 82.00
USS 164.00

USS 58.00
USS 116.00
US$ 232.00

510 ACHADOS
E PERDIDOS

ACHADO: carlüira (Estrangeiro)' de Maria Madalena Teixeira
Neves Tel. 252-4004 Apt. 619
Sr Hennlng.

CARRO FURTADO - Chevciie
Pla:a RZ-0317, c/ docum ntoí
e cheques do BANERJ, BB c
CEF, perlencenlc á José Luiz
Lima dos Santos. Infs.
266-0460.

CARTÃO CREDICARD EXTRA-
VIADO - N9 106.00954.01.1
De John K. Cabral Filho em
23/12/73. Tei. 267-9259.

dTcTÃRO - Que foi perdido
comprovante de recolhimento
do deposito compulsório, serie
Z-001 n9 329431 de 29/12/77
da Agência Centro-Rio do Ban-
co do Brasil, pertencente a Elza
Regina Cordeiro Nunes.

EXTRAVIOU-SE o comprovante
de recolhimento de depósito
n9 028017 de 10/01/77, de
acordo com o Deo-Lei n°
1.470/76 de Antônio Celso P.
O. Pereira.

FOI EXTRAVIADO o Compro-
vante de ' Recolhimento n 9
328.298, efetuado por Albrecht
Eberhard Schooll, em 16.1277
«o Banco do Brasil S.A., refe-
rente depósito compulsório, do
que traia o decreto-lei n9 1470.

FOI EXTRAVIADO n<- percurso
do Estácio para a Av. Pres.
Vargas, o livro de Registro
de Empregados n9 01 da tir-
ma: Clinicas Integradas do Esta-
cio LTDA, com sede nesta cida-
d» na Rua do Estácio 67.

FOI ROUBADO EM 24.12.78 uma
carteira com diversos documen-
1os, inclusive recibo originais
de carnes e recibos de maquina
singer etc. Favor quem achar
devolver a Rua Tavares Bastos
29/10 Catete (será gratificado).

jSüSÕLÕnsÒNÇAlVES DE MEL
IO - Declara ter extraviado
comprovante de recolhimento
de depósito de viagem n9
243981 de 05/12/77 - serie
Z-001 do Banco do Brasil -
Ag. Cinelandia.

pFRDEU-SE - Todos os docu-
mntos, pertencentes a Adilson
de Oliveira Inclusive carteira
CRORJ n9 5620.

QUADRO PERDIDO - Procura-se
quadro de Israel Pedrosa desa-
parecido 24 Dezembro e m
frente ao Top Center de Ipane-
ma, gratifica-se a quem encon-
traí. Contatar Tel. 267-3601
Antônio Márcio

SERFRAN COM. IND. DE MO-
DAS ITDA — Torna publico
oue extraviou-se o talão de
nota fiscal série Al 001 a 050,
s»ndo feito seu uso regular
eié n9 016.

200 empregos

TlfJ DOMÉSTICOS

m-**m^*mu-^-*-mSSSm
AG. ALEMÃ D. OLGA
Há 19 anos oferece co-

, zinh., cop., babá, arr.
Av. Copa, 534/402.
Sede orópria. 235-1022
e 235-1024. Use-nos.

Canadá receberá US$ 380 milhões
EUA aceleram seu plano de
emergência para agir no Irã

V^ . .... ,.  i. ii.*. au iKiriiu n ir/i min cxiHirta nctrólco, anc

pela Light
Figueiredo diz
hoje quem sào
seus líderes

O Presidente eleito, General João
Baptista de Figueiredo, anuncia, lio-
Je à tarde, os nomes dos Srs Jarbas
Passarinho e Nelson Marchezan co-
mo lideres do seu Governo no Senado
o na Câmara, para a .sessão legislatl-
va do próximo ano. O anúncio será
feito após tuidlôncla quo concederá ao
Senador Petrônio Portela e aos futu-
ros lideres no Congresso.

As BOI» ile hoje, por unia cn-
deia nacional dc rádio r televisão,
o Presidente Ernesto Geisel trans-
mil irá á nação sua mensagem de
fim dc ano, quando fará um lia-
lanço «las realizações do seu Go-
verno. O discurso presidencial se-
rá gravado hoje pela manhã, na
biblioteca do Palácio do Planalto,
c a transmissão não deverá ultra-
passar 15 minutos.

OAB pede nova
comissão para
ver seqüestro

A seção gaúcha da OAB propôs
uma comissão dc inquérito, integrada
por membros do Ministério Público,
da OAB c da Associação Riogranden-
se de Jornalistas, para Investigar o
seqüestro do casal uruguaio cm Per-
to Alegre. Apontou como um dos se-
Questradorcs o policial Didi Pedalada.
Em caso contrário, a OAB está dis-
posta a propor ação penal.

O presidente do Conselho Federal
da OAB, Raymundo Faoro, disse que"seria uma atitude legítima do.Go-
verno brasileiro gestionar Junto ao
Governo uruguaio a volta dos seques-
trados ao Brasil". Na Assembléia Le-
gislativa gaúcha, o MDB acusou o Go-
vernador Sinval Guazzclli de haver
perdido a autoridade e sugeriu que "o

melhor é renunciar". (Página 21)

Seguradoras
privadas
são fraudadas

As companhias seguradoras pri-
vadas vêm tendo prejuízos elevados .
ha 15 anos, com ações por acidentes
de trabalho, pois muitas tiveram lau-

, dos periciais fraudados, denunciou a
Federação Nacional de Companhias»
de Seguro. Nos últimos dois anos, o
número de processos de ex-segurados
aumentou ' consideravelmente. Este
ano, as seguradoras privadas .pagaram
Cr$ 50 milhões de indenizações em
ações por acidentes.' 

Após examinar iprocessos admi-
nistratlvos da' Previdência Social e
escolher três para exames grafotéc-
nicos, o Juiz Paulo Fabião assegurou
que "há pessoas do INPS envolvidas"
nas irregularidades dos processos por
acidentes de trabalho. (Página 7)

Cocaína vende
tanto quanto
a US Steel

Entraram, este ano, nos EUA, 45
toneladas de cocaína, o qüe corres-
ponde a 9 bilhões de dólares (mais
de Cr$ 190 bilhões), ou ao total das
vendas anuais da companhia US Steel,
uma das maiores empresas do país,
s"egundo o Departamento de Controle
de Drogas, o qual admite que um em
cada 20 americanos consçme cocaína.

A rota'da cocaína — percorrida
por Bruce Handler, da AP — começa
em Chulumani, remoto e poeirento
vilarejo nos Andes bolivianos. O De-
partamento de Controle triplicou, em
cinco anos, seus agentes na América
do Sul; a quantidade de tóxico apre-
endida e a prisão de traficantes do-
braram em 1975 e, em alguns paises
como o Peru, cresceram em 500%,
mas os controles se mostram insufi-
cientes com. o crescimento inédito do
mercado consumidor. (Caderno B)

AGENCIA MERCÚRIO • 256-340*.
235-3667 tam ótimas coz.
arrum., .babás, mot., fax. páss
diaristas c/ doe. 0/ ficam •"
quivados.

A COZINHEIRA -~Precisa-s*
responsável, prática e refs
ord.-CrS 4.000,00. Av. Rui Bar-
bosa, 582 ap. 1201 Flamengo
T. 225-0693.

O agravamento da crise irunianu levou o
Governo dos Estudos Unidos a acelerar seu piu-
no de crncrgfinoia, que inclui ii retirada dos 35
mil cidadãos norte-americanos que Vivem no Irã,
n remoção ou destruição dc equipamento mili-
tur sofisticado vendido ao Exercito iraniano, a
desativação dc postos dc escuta dc serviços dc
informações c o envio do um porta-aviões ao
Golfo Pérsico.

'Jfccrã está quase paralisada, com o comer-
cio e escolas fechados, bancos e alfândega em
greve, combustiveis racionados c contínuos mo-
vimentos de protesto nas ruas. Comenta-se que
o regime «Io Xá Mohamed Reza Pahlavi cairá
dentro dc alguns dias, ou por meio dc um golpe
militar, ou pela abdicação do Imperador.

y.. . ,• ¦^'"'^^^Y^TSff^H^í

Há 48 horas o Irã não exporta petróleo, ape-
sar das reiteradas ameaças do Governo contra os
operários em greve. A produção de petróleo mal
ultrapassa 200 mil barris/dia, insuficientes para
eobrir o consumo interno. O Parlamento íoi con-
vocado para uma sessão extraordinária amanhã,
a portas fechadas, quando examinará possíveis
soluções para a crise.

A URSS, cm seu mais duro ataque contra o
envolvimento dos EUA na crise, afirmou que
Washington está interferindo nos assuntos inter-
nos do Irã. O Departamento dc Estado assegu-
rou que a denúncia "é falsa" c que, no momen-
to, "o que mais precisamos c acalmar as tensões
c não exacerbá-las". (Página 12 c editorial)

Foto da AnlSnio Ttixaii»
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ConCo fccliomento dosbancos 4"dtis, ontem houve film e muitos não foram atendidos

Cidade funciona a partir de
hoje como na semana do Natal

. .-.„„:,«. ,,o-a ac návinác: Ae Classificados
Como aconteceu no Natal, os postos de ga

solina fecham amanhã, às 19h, para so reabri-
rem terça-feira, às 6h. A cidade nao devera ter,
para os festejos do final do ano, mais do que
2 mil 500 táxis, uma vez que os autônomos di-
ficilmente poderão circular. Os supermercados
também vão abrir domingo, mas so ate as
12h30m.

Os bancos hoje estão fechados, mas as re-
partições públicas funcionarão até às 12h30m,
enquanto o comércio mantém seu horário nor-
mal — amanhã é que fecha às 13h, no Centro
da cidade, e às 19h, nos bairros." A partir de
hoje, muitos bares não vão abrir, sobretudo, no
Centro, para evitar os prejuízos sofridos na vés-
pera do Natal, com festejos exagerados.

Até as 10h de amanhã, ainda serão recebi-

dos anúncios para as páginas de Classificados
do JORNAL DO BRASIL, pelo telefone ou nas
agências Avenida (Centro), Copacabana e Car-
refoúr (Zona Sul), Tijuca e Méier (Zona Norte
e subúrbios da Central).

O Caderno de Serviços do JORNAL DO
BRASIL publica, hoje, as sugestões para quem
ainda não escolheu seu reveillon: desde clubes
tradicionais, até o insólito Chopp Terrasse, no
Aeroporto do Galeão; e samba-réveillon no Sal-
gueiro, domingo, ou escolas de samba, ensaian-
do hoje e amanhã.

No dia 31, às 21h, os relógios deverão ser
atrasados um minuto, pelo que, a essa hora,
serão suspensas todas as transmissões da hora
legal ou oficial brasileira. (Pág. 9 e Serviços)

Foto dt Evandro Taixair»
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Ã^SahlZmentária do empregado da Padaria Lindo-Rio valeu uma autuação da

Saúde Pública, que começou o Phmo intensivo de Fiscalização Alimentar (Pagina 5)

O rresidente Oeisel auto-
ri .ou onlem a Eletrobrás u as-
sumir o controle acionário da
Light por :i80 milhões dc dóla-
res, que serão pagos integral-
mente à Brascan, no Canadá.
A compradora pagará também
o imposto devido na operação:
5(1,4 milhões de dólares. Parte
dos :i80 milhões serão pagos
á vista (210 milhões de dóla-
res) e os outros 170 milhões em
90 dias, a contar do feehamen-
to da operação, previsto para
daqui a 15 dias.

Serão cumpridos os proce-
dimentos previstos na Lei das
S/A, com oferta pública de
compra, cm iguais condições,
aos acionistas minoritários da
Light (17%). No entanto, o
preço a ser oferecido por ação,
nas Bolsas brasileiras — Cr$
O^j) — é inferior ao valor pa-
trimonial da ação (Cr$ 1,31) c
ao valor de mercado (Cr$ 0.84,
segundo a última cotação).
Por isso, corretores cariocas
sugerem que os detentores de
ações da Light não vendam.

O preço da ação cm dólar
(14,58 dólares), porém, cquiva-
le ao valor de mercado das
ações da Brascan na American
Stock Exchange, até a suspen-
são de suas operações, decre-
tada anteontem. A Bolsa de
São Paulo, embora tenha rece-
bido explicações da Eletrobrás
sobre a transação, decidiu
manter as ações da Light fora
do pregão, o que deverá acon-
tecer no Rio também.

O decreto presidencial ba-
seou-se em exposição de moti-
vos assinada pelos Ministros
da Fazenda, das Minas e Ener-
gia e do Planejamento. Ao di-
vulgá-la, o porta-voz do Pala-
cio do Planalto, Coronel Ru-
bem Ludwig, esclareceu que o
Governo não podia esperar pe-
lo término da concessão
(quando, teoricamente, o pa-
tnmônio da Light reverteria,
sem ônus, para a União), por-
que vários prazos foram atri-
buídos à concessionária, tendo
alguns duração de ainda 20 ou
30 anos.

Um outro argumento para
a compra, mencionado na ex-
posição de motivos dos Minis-
tros, é o de que a Eletrobrás
deveria aproveitar-se do encer-
ramento do ano fiscal em 31 de
dezembro, para ter direito a
receber os 45 milhões de dóla-
res correspondentes aos divi-
dendos da Light, para o se-
gundo semestre deste ano.

Na reunião de anteontem
dos 13 membros do Conselho
de Administração, diretoria-
executiva e consultoria jurídi-
ca da Eletrobrás para estudar
a transação, só dois sugeriram
que a empresa, formalmente,
ratificasse o preço de 380 mi-
lhões de dólares. Ganhou, po-
rém, a posição da maioria: não
podiam apoiar um preço que
não negociaram.

Em Nova Iorque, analis-
tas financeiros que participa-
ram da reunião da Brascan,
em Toronto, que aprovou a
transação, consideraram o pre-
ço uma surpresa: veio muito
acima do que se esperava. Na
entrevista ontem no Rio, o Mi-
nistro Ueki, ao se referir ao
preço pago pela Eletrobrás,
disse que 

"estamos com a cons-
ciência tranqüila". (Páginas
14,15 e editorial na página 10)

A EMPREGADA - P/peq. fami-
li», exige-se refs. e doclos.
Ordenado a partir dc 2.500.
Rua General Urquiza, 235/1302.
Leblon. Tel. 274-7440.

ACOMPANHANTE - VI senho-
ra dia sim dia não, Exigem-se
compelénctd e paciência.' Dar
referências. Tel. 257-0198.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se c/ experiência de
casa de fino traio, ordenado
excelente, telefonar 245-2808
ou 245-2092 das 9.30 às II
h, ou depois das 20 h. ^

A EMPREGADA Pequena famili»
todo o serviço, dormir no «m-
prego, carleira referencias. R.
São Francisco Xavier, 132/502.
Tel. 248-6553. Tijuca.

A COZINHEIRA - Precisa-se Av.
Borges de Msdeiros, 3265/
1202. lagoa. Tel. 2660541. Exi-
ge-se refs. CrS 3.500. \

COZINHEIRA - Trivial simples.
CrS 3.000,00 - Barra da Tiiuca.
Família de mineiros. Fíua Gene-
ral Guedes da Fontourí, 2 8.
Tel. 399-2491. Precisamos tam-
bém de arrumfldeira.

COZINHEIRA - Precisa-se para
trivial simples necessário dor-
mír no emprego e não fumar,
ordenado CrS 3.000,00. Tel.
287-2888, Leblon.

COZINHEIRA - Casal precisa
para trivial fino com referên-.
cias paga-se bem, devera pas-

. sar o verão cm Petrópolis —
Av. Rui Barbosa, 430/49 an-
dar. Tel.: 225-5930.

CASAI - Precisa-se a Rua Peri,
365, ela p/ cozinha ele p/
faxina, ordenado 4.000,00. pe-
de se referencias mais de 1
ano. Tel. 226-8961.

CASAL 5/ filhos precisa empre-
gada das 8 às 16 horas, folga
domingos. Tel. 242-5949 Calele.

COZINHEIRA - Precisa-se p/
Silio em Correias (Pelropolis),
refs. mínimas 1 ano, paga-se
muito bem. 225-4997, Rio ou
(0242)720050. Correias.

EMPREGADA - VI serviço casal
tratamento, 2 vezes p/ semana,
das 14 às 19 h. e cozinhe
trivial fino. Tel. 247-6288 das
14 às 19 hs, não se atende
na parte da manhã, refs. e
doctos.

EMPREGADA CASA JOA' -
Sendo casada, dá-se aloiamcnlo
casal. Tel.: 399-0148.

EMPREGADA - Todo serviço
menos faxina, indispensável,
referências. Pag<»-se bsm. R,
General Artigas. 378/401. Le-
bion.

EMPREGO FIXO - 3 vezes p/
semana, CrS 1.650.00. pa.sar
bem • faxina, Flamengo. Tel.
265-7089.

EMPREGADA CRS 3.000 Precise
com prática de cozinha boa
aparência, doe. e refs. casa
de familia. folga semanal. Rua
Gustavo Sampaio, 377-1001. Le-
me.

EMPREGADA PARA 2 ADULTOS
dou INPS, 139, cozinha sim-
pies, folga t/ semana Av. Co
pacabana, 861 dp. 911. Sal
*íé 4 mil.

EMPREGADA - Que cozinhe
be«Ti, 30 à 40 anos, c ót.
refs., pago até 4 mil. Tr R.
Prudente de Morais, 938 apto
204.

EMPREGADA Responsável e ido
nea e exclusivamente nesta
condições. Das 8 às 13 horas,
diariamente. Pça. Sasns Pena,
55/1004.

EMPREGADA - Todo serviço,
cozinhando muito bam, ord.
CrS 3.000,00. Refs e cart., Tr
Tel.: 274-4059. Av. Vise. de Al-
buquerque 1.324/ 631.

EMPREGADA DOMESTICA -
Cozinheira - copeirõs - arrum.
preciso. Pago até 5.000. Av.
Copac. 534 ap. 402 _»______

EMPREGADA - C/ boas relê-
rências p/ cozinhar trivial Sim*
pies e bem feito, lavar e pas-
sar. Ord. 3.030 mais férias e
139. Tel. 267-8733. Av. Epitacio
Pessoa. 160/501.

FAXINEIROS - Para edifício re-
sidencial, paga-se salário mais
extras, R. André Cavalcanti,
136. Apresentar-se documenta-
do.

F A X I NEIRA(O) ARRUMADOR
CRS 3.500. Preciso com bo*
aparência dec. e refs. casa de
familia. folga se.njna. Rua
Gustavo Sampaio, 377-1001. Le-
me. .

FAXINEIRA - Precisa-se p/ Mm.
peza 2 vezes p/ semana, diana
CrS 150,00. Tr. R. Gal. Pohdo-
ro, 115, Botafogo.

1 'iS
/ i
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JORNAL DO BRASIL
Rio dc Janeiro — Sexta-íolra, 2» de dezembro dc 1078 • 2»r,|lrM Ano LXXXVIII - N.» 264

TEMPO

Nublado ainda su-
jeito a instabilida-
do poia madruga-
da o ao ontarde-
cer. Bom com ne-
bulosidado varia-
vel durante o dia.
Ventoi Sul/Suette,
fracos a modera-
dot ,com postiveit
rajadas. Têmpora-
tura estivei. Màx.:
30.0 (Bangu). Min.:
20.2 (A. B. Vista).
(Mapas no Caderno
do Classificados).

PREÇOS, VENDA AVUlSAi

Estado do Rio da Janalio •

Minas Oeraiit

Dias úleis . . . Ci$ 5,00

Domingos . . . Cr$ 6,00

Outros Estados:

Dins úlols ... Cr$ 10.00
Domingos . . . Cr$ 11,00

ASSINATURAS - Domiciliar

(Rio • Niterói): Tal. 264-6807:

3 meses .
6 meses .

São Paulo

3 meses .
6 meses .

, Cr$ 420,00' 
Cr$ 730,00

(CAPITAI)

, Cr$ 600,00
. Cr$ I 200,00

Postal, via terrestre am todo
o território nádonal:

3 meses .
6 meses .

CrS
Cr$

460,00
800,00

Postal, via aéroa, am todo o
território nacional:

3 meses
6 meses

. Cr$ 550,00
. Cr$ 990,00

EXTERIOR - Via aérea: Ama-
rica Central, América do
Norte, Portugal e Espanha:

. USS 207.00
. USS 414.00
. USS 829.00

3 meses
6 meses

1 ano .

América do Sul:

. . uss
. . USS
. . US$

3 meses
6 meses
1 ano .

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

150 00
300.0C
600.00

304.00
608.00USS

.US$ 1 216.00

VIA MARÍTIMA: América,
Portugal e Espanha:

3 meses
6 meses
1 ano .

Demais paises:

3 meses
6 meses
1 ano .

US$ 41.00
US$ 82.00
US$ 164.00

USS 58.00
US$ 116.00
USS 232.00

510 ACHADOS
E PERDIDOS

ACHADO: cadeira (Estrangeiro)
dc Maria Madalena Teixeira
Neves Tel.. 252-4004 Apt. 619
Sr Hcnnlng.

CARRO FURTADO - Chcvelie
Pli-E "Z-0317, c/ docum ntos
e cheques do BANERJ,. BB e
CEF, pertencente à José Luiz
Uma dos Ssntos. Infs.
:ó6-0460.

CARTÃO CREDICARD EXTRA-
VIADO - N9 106.00954.01.1
De John K. Cabral Filho em
23/12/78. Tel. 267-9259.

DECLARO - Que foi perdido
comprovante de recolhimento
do deposito compulsório, serie
Z-001 n9 329431 de 29/12/77
da Agência Centro-Rio do Ban-
co do Brasil, pertencente a Elza
Regina Cordeiro Nunss.

ÊXTRÃVIOU-SE o comprovante
de' recolhimento de depósito
n? 028017 de 10/01/77, de
acordo com o Dee.-Lei n?
1.470/76 de Antônio Celso P.
O. Pereira. •

FOI EXTRAVIADO o Compro-
vanle de Recolhimento n 9
328.298, efetuado por Albrecht
Eberhard Schoell, em 16.12.77
ao Banco do Brasil S.A., refe-
rente depósito compulsório, do
que trata o decreto-lei n9 1470.

FOI EXTRAVIADO rr percurso
do Estácio para a Av. Pres.
Vargas, o livro de Registro
de 

'Empregados n9 01 da fir-
ma: Clinicas Integradas do Esta-
cio LTDA, cim sede nesta cida-
d; na Rua do Estácio 67.

FOI ROUBADO EM 24.12.78 uma
carteira com diversos documen-
tos, inclusive recibo originais
de carnes e recibos de maquina
singer etc. Favor quem achar
devolver a Rua Tavares Bôstos
29/10 Catete (será gratificado).

MURILLO G0NÇAIVFS~DE MEL-
LO — Dsclara ter extraviado
comprovante de recolhimento
de depósito de viagem _n°
243981 de 05/12/77 - serie
Z-001 do Banco do Brasil —
Ag. Cinelândia.

PERDEU-SE - Todos os ejocu-
mntos, pertencentes a Adilson
de Oliveira Inclusive carteira
CRORJ n9 5620.

QUADRO PERDIDO - Procura-se
quadro de Israel Pedrosa desa.

- parecido 24 Dezembro e m
frente ao Top Center de Ipane-
ma, gratifica-se a quem encon-
traí. Contatar Tel. 267-3601
Antônio Márcio.

SERFRAN COM- IND. DE MO-
DAS ITDA - Torna publico
que extraviou-se o talão de
nota fiscal série Al 001 a 050,
sendo feito seu uso regular
até n9 016.

200 EMPREGOS

11(] DOMÉSTICOS

AG. ALEMÃ D. OLGA
Há 19 anos oferece co-
zinh., cop., babá, arr.
Av. Copa, 534/402.
Sede orópria. 235-1022
e 235-1024. Use-nos.

Canadá receberá USt 380 milhões pela Light
Figueiredo diz
hoje quem sào
seus líderes

O Presidente eleito, Genoral Joiio
iBiiptísta dc Figueiredo, anuncia, ho-
jo à tarde, o.s nomes dos Srs Jarbus
Passarinho ío Nelson Marchezan co-
mo líderes do seu Governo no Senado
c na Câmara, para a sessão legLslatl-
va do próximo ano. O anúncio senl
folio após audiência que concederá ao
Senador Petrônio Portela c aos futu-
ros lideres no Congresso.

As iíOli do hoje, por uma ea-
tlciu nacional dc rádio c televisão,
o Presidente Ernesto Geisel trans-
milha á nação sua mensagem de
fim dc ano, quando fará um ba-
Iam.» das realizações do seu Go-
verno. O diseurso presidencial se-
rá (gravado hoje pela manhã, na
biblioteca do Palácio do Planalto,
c a transmissão não deverá ultra-
passar 15 minutos. (Página 4)

OAB pede nova
comissão para
ver seqüestro

A seção gaúcha da OAB propôs
uma comissão de inquérito, integrada
por membros do Ministério Público,
cia OAÔ c da Associação Riogranden-
sc dc Jornalistas, para investigar o
seqüestro do casal uruguaio em Por-
to Alegre. Apontou como um dos se-
questradores o policial Didi Pedalada.
Em caso contrário, a OAB está dis-
posta a propor ação penal.

O presidente do Conselho Federal
da OAB, Raymundo Faoro, disse que
"seria uma atitude legitima do Go-
verno brasileiro gestionar Junto ao
Governo uruguaio a volta dos seques-
trados ao Brasil". Na Assembléia Le-
gislativa gaúcha, o MDB acusou o Go-
vernador Sinval Guazzelli de haver
perdido a autoridade e sugeriu que "o

melhor é renunciar". (Página 22)

Seguradoras
privadas
são fraudadas

As companhias seguradoras pri-
vadas vêm tendo prejuízos elevados
há 15 anos, com ações por acidentes
de trabalho, pois muitas tiveram lau-
dos periciais, fraudados, denunciou a
Federação Nacional de Companhias
de Seguro. Nos últimos dois anos, o
número de processos de ex-segurados
aumentou consideravelmente. Este
ano, as seguradoras privadas pagaram
CrS 50 milhões'de indenizações-em
ações por acidentes.

Após examinar processos, admi-
nistrativos da Previdência Social- e
escolher três para exames grafptéc-
nicos, o Juiz Paulo Fabião assegurou
que "há pessoas do INPS envolvidas" .
nas irregularidades dos processos por
acidentes de trabalho. (Página 7)

Papa visita v
oficialmente
São Domingos

O Papa João Paulo II visita
oficialmente a República Domini-
cana nos dias 25 e 26 de janeiro,
quando viajar para Puebla, no
México, onde participará da Con-
ferência Episcopal da América
Latina. A notícia foi dada pelo
Presidente dominicano Antônio
Guzmán. "É a maior honra de to-
da a história de nosso país", disse.

O Papa chega dia 25, pernoi-
ta no Palácio Nacional e dia 26
segue para Puebla. O Cardeal Oc-
tavio Antônio Beras disse ser pro-
vável que João Paulo II celebre
missa na Catedral-Primaz^das
Américas. Em São Domingos, no
ano de 1493, foi celebrada a pri-
meira missa no novo continente,
pelo Padre Boil, integrante da 2.a
viagem de Colombo. (Página 13)

EUA aceleram seu plano de
emergência para agir no Irã

. *"r . _._._ i_  iiú dR hnriis n Irü não cxtMirta netróleo. anc
O agravamento da crise iraniana levou o

Governo dos Estados Unidos a acelerar seu pia-
no de emergência, que inclui a retirada-do* 35
mil cidadãos norte-americanos que vivem no Irã,
a remoção ou destruição de equipamento mili-
tur sofisticado vendido ao Exército iraniano, a
desativação dc postos dc escuta de serviços dc
informações c o envio dc um porta-aviões ao
(üolío Pérsico.

Tecia está quase paralisada, com o comer-
cio c escolas fechados, bancos c alfândega em

greve; combustíveis racionados c contínuos mo-
vimentos dc protesto nas ruas. Comenta-se que
o regime do Xá Mohamcd Reza Pahlavi cairá
dentro dc alguns dias, ou por meio de um golpe
militar, ou pela abdicação do Imperador.

Há 48 horas o Irã não exporta petróleo, ape-
sar das reiteradas ameaças do Governo contra os
operários em greve. A produção dc petróleo mal
ultrapassa 200 mil barria/dia, insuficientes para
cobrir o consumo interno. O Parlamento foi con-
vocado para uma sessão extraordinária amanhã,
a portas fechadas, quando examinará possíveis
soluções para a crise.

A URSS, cm seu mais duro ataque contra o
envolvimento dos EUA na crise, afirmou que
Washington está interferindo nos assuntos inter-
hos do Irã. O Departamento de Estado assegu-
rou que a denúncia "c falsa" e que, no momen-
to, "o que mais precisamos é acalmar as tensões
c não exacerbá-las". (Página 12 c editorial)
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Com ofecÚmento dos bancos 4 dim- ontem houve füm e muitos nao foram atendidos

Cidade funciona a partir de
k como na semana do Natalho)

Como aconteceu no Natal, os postos de ga-
solina fecham amanhã, às 19h, para so reabri-
rem terça-feira, às 6h. A cidade nao devera ter,
para os festejos do final do ano, mais do que
2 mil 500 táxis, uma vez que os autônomos di-
ficilmente poderão circular. Os supermercados
também vão abrir domingo, mas so ate as
12h30m.

Os bancos hoje estão fechados, mas as re-
partições públicas funcionarão até às 12h30m,
enquanto o comércio mantém seu horário nor-
mal — amanhã é que fecha às 13h, no Centro
da cidade, e às 19h, nos bairros. A partir de
hoje, muitos bares hão vãô abrir, sobretudo, no
Centro, para evitar os prejuízos sofridos na ves-
pera.do Natal, com festejos exagerados.

Até as 12h de amanhã, ainda serão recebi-

dos anúncios para as páginas de Classificados
do JORNAL DO BRASIL, pelo telefone ou nas
agências Avenida (Centro), Copacabana e Car-
refour (Zona Sul), Tijuca c Méier (Zona Norte
e subúrbios da Central).

O Caderno de Serviços do JORNAL DO
BRASIL publica, hoje, as sugestões para quem
ainda não escolheu seu reveillon: desde clubes
tradicionais, até o insólito Chopp Terrasse, no
Aeroporto do Galeão; e samba-réveillon no Sal-
gueiro, domingo, ou escolas de samba, ensaian-
do hoje e amanhã.

No dia 31, às 21h, qs relógios deverão ser
atrasados um minuto, - pelo que, a essa hora,
serão suspensas todas as transmissões da hora
legal ou oficial brasileira. (Pág. 9 e Serviços)

Foto d* Evandro Tiixtira
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A exótica indumentária do empregado da Padaria Lindo-Rio valeu uma autwfo da

Saúde Pública, que começou o Plano Intensivo de Fiscalização Alimentar (Pagina ò)

O Presidente lieisel auto-
ri/uu ontem u Klctrohrús a as-
sumir o controle acionário da
Light por 380 milhões de dóla-
res, que serão pagos integral-
mente à Brascan, no Canadá.
A compradora pagará também
o imposto devido na operação:
50,4 milhões de dólares, farte
dos 380 milhões serão pagos
à vista (210 milhões de dóla-
res) cos outros 170 milhões em
90 dias, a contar do fechamen-
to da operação, previsto para .
daqui a 15 dias.

Serão cumpridos os proce-
dimenlos previstos na Lei das
S/A, com oferta pública dc
compra, em iguais condições,
aos acionistas minoritários da
Light (17%). No entanto,_o
preço a ser oferecido por ação,
nas Bolsas brasileiras — Cr$
0,59 — c inferior ao valor pa-
trimonial da ação (Cr$ 1;31) c
ao valor dc mercado (Cr$ 0.84,
segundo a última cotação).
Por isso, corretores cariocas
sugerem que os detentores dc
ações da Light não vendam.

O preço da ação cm dólar
(14,58 dólares), porém, equiva-
le ao valor dc mercado das
ações da Brascan na American
Stock Exchange, até a suspen-
são de suas operações, decre-
tada anteontem. A Bolsa de
São Paulo, embora tenha rece-
bido explicações da Eletrobrás
sobre a transação, decidiu
manter as ações da Light fora
do pregão, o que deverá acon-
tecer no Rio também.

O decreto presidencial ba-
seou-se em exposição de moti-
vos assinada pelos Ministros
da Fazenda, das Minas c Ener-
gia e do Planejamento. Ao di-
vulgá-la, o porta-voz do Pala-
cio do Planalto, Coronel Ru-
bem Ludwig, esclareceu que o
Governo não podia esperar pe-
lo término da concessão
(quando, teoricamente, o pa-
trimônio da Light reverteria,
sem ônus, para a União), por-
que vários prazos foram atri-
buídos à concessionária, tendo
alguns duração de ainda 20 ou
30 anos.

Um outro argumento para
a compra, mencionado na ex-
posição de motivos dos Minis-
tros, é o de que a Eletrobrás
deveria aproveitar-se do encer-
ramento do ano fiscal em 31 de
dezembro, para ter direito a
receber os 45 milhões de dóla-
res correspondentes aos divi-
dendos da Light, para o sc-
gundo semestre deste ano.

Na reunião de anteontem
dos 13 membros do Conselho
de Administração, diretoria-
executiva e consultoria jurídi-
ca da Eletrobrás para estudar
a transação, só dois sugeriram
que a empresa, formalmente,
ratificasse o preço de 380 mi-
lhões de dólares. Ganhou, po-
rém, a posição da maioria: não
podiam apoiar um preço que
não negociaram.

Em Nova Iorque, analis-
tas financeiros que participa-
ram da reunião da Brascan,
em Toronto, que aprovou a
transação, consideraram o pre-
ço uma surpresa: veio muito
acima do que se esperava. Na
entrevista ontem no Rio, o Mi-
nistro Ueki, ao se referir ao
preço pago pela Eletrobrás,
disse que "estamos com a cons-
ciência tranqüila". (Páginas
14,15 e editorial na página 10)

AGENCIA MERCÚRIO - 25â-340f.
235-3667 tem ólimas co/.
arrum., b»bés, mot., fax. pas»
diaristas c/ doe. ai ticam r
quivaaoi.

ACOMPANHANTE - P/ senho-
ra dia sim dia não, Exigem-se
competência e paciência. Dar
referencias. Tel. 257-0198

A COZINHEIRA - Precisa-s>.
responsáwl, prática e refs.
ord. CrS 4.000,00. Av. Rui Bar-
bosa, 582 ap. 1201 Flamengo.
T. 225-0693.

A EMPREGADA - P/peq. fami
lia, exige-se refs. e doctos.
Ordenado a partir de 2.500.
Rua General Urquiza, 235/13021 leblon. Tel. 274-7440.

ARRUMADEIRA - COPEIRA -
Precisa-se c/ experiência de
casa de fino trato, ordenado
excelente, telefonar 245-2808
ou 245-2092 das 9.30 4) 11
h, oudepois das 20 h. ;_

A EMPREGADA Pequena famili»
todo o serviço, dormir no em-
prego, carteira referências. R.
São Francisco Xavier, 132/502.
Tel. 248-6553. Tijuca.

A COZINHEIRA - Precisa-se Av.
Borges dc Mídeiros,' 3265/
1202. Lagoa. Tel. 2660541. Exi-
ge-se refs. CrS 3.500,

COZINHEIRA - Trivial simples.
CrS 3.000,00 - Barra da Tijuca.
Familia de mineiros. Sua Gene-
ral Guedes da Fontoure, 2'8.
Tel. 399-2491. Precisamos tam-
bém de arruniadeira.

COZINHEIRA - Casal precisa
para trivial fino com referên-
cias paga-se bem, deverá pas-
ssr o verão cm Petrópolis —
Av. Rui Barbosa, 430/49 an-
da'. Tel.: 225-5930.

COZINHEIRA - Prccisá-se para
trivial simples necessário dor-
mir no emprego e não fumar,
ordenado CrS 3.000,00. Tel.
287-2B88, leblon.

CASAL - Precisa-se a Rua Peri,
365, ela p/ cozinha ele p/
faxina, ordenado 4.000,00, pe-
dc-se referencias mais de 1
ano. .Tel. 226-8961.

CASAL S/ filhos precisa empre-
gada das 8 às 16 horas, folga
domingos. Tel. 242-5949 Catete.

COZINHEIRA - Precisa-se p/
Sitio em Correias (Petrópolis),
refs. mínimas 1 ano, paga-se

muito bem. 225-4997, Rio ou
10242)720050, Correias.

EMPREGADA - P/ serviço casal
tratamento, 2 vezn p/ semana,
das 14 às 19 h. e cozinhe
trivial fino. Tel. 247-6288 das
14 is 19 hs, não se atende
na parte da manhã, refs. e
doctos.

e~mpTegãdã casa a JOA'
Sendo casada, dá-se alojamento
casal. Tel.: 399-0148.

EMPREGADA - Todo sorviço
menos faxina, indispensável,
referencias. Paga-se t»m. R.
General Artigas, 37B/40I. Le-
blon.

EMPREGO FIXO -3 veies p/
semana, CrS 1.&5Ô.00, pfsar
bem e faxina. Flamengo. Tel.
265-7089.

EMPREGADA CRS 3.00p Preciso
com prática de cozinha boa
aparòncia, doe. e reis. casa
dc familia. folga semanal. Rua
Gustavo Sampaio, 377-1001. Le-
me.

EMPREGADA PARA 2 ADULTOS
dou INPS, 139, cozinha sim-
pies, folga t/ semana Av. Cd
pacabana, 861 ap. 911. Sal
eté 4 mil.

EMPREGADA - Todo serviço,
cozinhando muito b:m, oro.
CrS 3.000,00. Refs e cart., Tr.
Tel.: 274-4059. Av. Vise. de Al-
buquerque 1.324/ 601.

EMPREGADA - Que cozinhe
bem, 30 à 40 anos, c' ót.
refs., pago até 4 mil. Tr R.
Prudente de Morais, 938 apto
204.

EMPREGADA Responsável e ido
nea e exclusivamente nesta
condições. Das 8 às 13 horas,
diariamente. Pça. S»:ns Pena.
55/1004.

EMPREGADA DOMESTICA -
Cozinheira - copeiras - arrum.
preciso. Pago atè 5.000. Av.
Copac. 534 ap. 402 Eva 49.

EMPREGADA - C/ boas relê-
rências p/ coz:nhar trivial sim-
pies a bem feito, lavar e pas-
sar. Ord. 3.CO0 mais férias e
139. Tel. 267-8733. Av. Epitácio
Pessoa, 160/501.

FAXINEIROS - Para edifício re-
sidencial, paga-se salário mais
extras, R. André Cavalcanti,
13ó. Apresentar-se documenta-
do.

F A X I NEIRA(O) ARRUMADO*
CRS 3.500. Preciso com boa
aparência doe. e refs. casa de
familia. -folga semanal. Ru»
Gustavo Sampaio, 377-1001. Lt-

FAXINEIRA - Precisa-se p/ lm-
peza 2 vezes p/ semana, dian»
CrS 150,00. Tr. R. Gal. Polido-
ro, 115, Botafogo.

i ft



2 - POLÍTICA o governo e

Coluna do Gastcllo—N Derrotado acusa Senador Lcmbo

üs militares o os

caminhos cia lei

Brasília —1 Se o Sr Pctrônio Portclla
substituir o Sr Armando Falcão no Ministé-
rio da Justiça, haverá certamente uma mu-
dança substancial na atitude do titular des-
ta Pasta cm relação gol assuntos que llie
são pertinentes. Já manifestamos ceticismo
com relação a hipótese da aceitação pelo
Presidente do Senado de um Ministério es*
vaziadx) das suas funções mais elevadas.
Mas, admitindo que o Senador Portclla seja
convidado e, atendidas as condições que pro-
puser, tome posse 110 Ministério da Justiça,
não deverá haver "alto funcionário" sob
suas ordens capaz de admitir que são os mi-
litares que irão decidir sobre a anistia e ob-
servar o comportamento dos deputados da
Oposição para identificar, por esse meio, se
as "esquerdas radicais" merecem o perdão
do Governo.

O Senador Portclla, falando à impren-
sa 110 mesmo momento cm que infiltrava sua
informação o "alto funcionário" do Sr Ar-
mando Falcão, disse que, para o aperfeiçoa-
mçntodo regime político, só conhece os çavü-
nhos que se encontram na lei. Elej o disse
a propósito de lamentável declaração de par-
lamcntarcs do MDB de que irão intensificar
contatos com militares. Não se aludiu sequer
ás Forças Armadas, mas a militares cncri-
comente, cuja adesão ao movimento oposi-
cionista sc tentará obviamente aliciar. O Sc-
vaáor não quis também definir o que pode-
rá ser tomado como "provocação" capaz de
promover ameaças á democratização.

.O Sr Armando Falcão tem dois meses
c meio ainda de exercício do Ministério, no
qual não exerceu, as atribuições políticas que
foram avocadas pelos ministros. Quem resis-
tiu às pressões e às contrapressões foi o Pre-
sidente Ernesto Gcisel. Infelizmente o Recur-
so de que dispunha, com as instituições es-
vaziadas e os caminhos da lei intransitáveis,
foi sua autoridade pessoal e sua experiência
de comando. Essas circunstancias deram a
seu Governo, conforme sc tem observado, um .
certo rito imperial ou uma certa vocação mo-
nárquica, sem a qual não poderia ter con-
tornado pressões ou as enfrentado em mo-
mentos cruciais. Só aqueles atributos lhe
permitiram realizar um processo de disten-
são e, por entre marchas c contramarchas,
excluir os militares das decisões políticas. Cia-
ro que, como General, ele sentia ou prcsscib-
tia as inspirações dos seus antigos compa-
nheiros, mas o fato é que contra eles decidiu
numerosas vezes e, à revelia deles, escolheu
o sucessor que lhe parece adequado a sus-
tentar o seu projeto político.

Mas dois meses c meio de transição de
Governo e de experiência de um novo regi-
me são suficientes para rcintroduzir um ti-
po de influência que não corre pelos cami-
nhos da lei. A constitucionalização do país
representa o fim do processo ditatorial que
foi implantado pelos militares depois de
1964, com a grave reincidência de 196S. O
novo regime, a que teria aludido o Presidente
Geisel, ó a tentativa de implantação do es-
taão de direito c, se esse vingar, conforme
parece ser o propósito oficial, não cabe a mi-
litares decidir sobre concessão de anistia, ou
não, nem é da sua lista de atribuições obser-
var comportamento de representantes do po-
vo, a não ser em função de uma articulação
para fugir novamente aos caminhos da lei.

E' evidente que, tendo assumido a res-
ponsabilidade pelo que aconteceu no país ao
longo de 15 anos, as Forças. Armadas, por
intermédio dos seus ministros e dos seus ór-
gãos de comando, sejam consultadas sobre os
reflexos nos quartéis de medidas, como a
anistia, que afetam a sensibilidade e even-
tuálmente os interesses de muitos militares.
Essa consulta será feita normalmente pelo
Presidente, o qual igualmente ouvirá seus
outros ministros, seus lideres parlamentares
e seus conselheiros, habituais antes de pro-
por uma medida de tal ressonancia que mo-
dificará o grau de relacionamento entre a
nação e o Governo, entre o povo e o regime.
A decisão de propor a concessão da anistia
é, no entanto, privativa do Chefe do Gover-
no, cabendo ao Congresso sobre ela manífes-
tar-se.

A observação do comportamento de
deputados e senadores visa obviamente a tes•
tar a viabilidade da liberalização, e o "alto

funcionário" do Ministério da Justiça, ao ¦

anunciar que existe esse propósito, está na
verdade denunciando uma .conspiração sau-
dosista que visaria a retroceder na implan-
tação das reformas e no seu aprofundamen-
to, prometido pelo General Figueiredo, que
quer fazer deste país uma democracia. O que
se há de esperar é que o regime de 1? de ja-
neiro sobreviva aos dois meses e meio de
pressões cujo transito se tornou ostentivo pe-
Ias declarações ontem publicadas. O resto se-
rá tarefa do futuro Presidente, em cujo po-
der de persuasão e em cuja capacidade de
comando o General Geisel confia.

Quanto ao Ministério da Justiça, o im-

portante é que seja efetivamente ocupado, e
seu titular, tirando de cena os "altos fundo-
nários" encapuzados, tenha sempre o que de-
clarar à nação de modo a não inquietá-la,
mas a gerar esperança e confiança.

Carlos Caslello Branco
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de pagar 
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Cr$ ISO mil por eleição

Belém — Um cscumlulo político, donuncliulo
polo cx-Doputiulo Alfredo Gantuss. du Arcnu, cstíi
ngltundo os círculos polIUcüg paraenses neste ro-
cesso: o Senudor CnttolS Pinheiro (Arena) ierln pro-
metido CrS 150 mil il lutou Maria do Céu DuUrtc, da
Comarca do Monte Alegre, para beneficiar o candl-
dato aronista ít Assembléia Legislativa, Nleolau Sa-
raty, que se dlfgou no pleito de 15 de novembro
último.

O Sr Oantuss, que também concorreu ii Assem-
bléia Legislativa mas não se elegeu, tem uma carta
da juíza endereçada. ao Senador Catteto Pinheiro
cobrando o pagamento pelo trabalho realizado. O
cx-Doputado já esteve em Brasília denunciando o
escandalo ao presidente nacional da Arena, Sena-
dor Jarbas Passarinho, ç a outros escalões do Go-
verno, mas de modo Informal, não fazendo até ago-
ra nenhuma representação oficial.

CONSELHO

Som oxpll<Ü como consc-
gula 11 prlm dizendo upe-
iiü.s que "(Mu mo fc»
mílos jio cormimento de um
movimento do SfojilBa que
tomou todos o.s meus jiml-
gos ante o esbulho que me
alijou do rol dos eleitos", o
Sr Alfredo Ouutuss disse
que Tol aconselhado polo
Senador Passarinho a levar
o fato ao conhecimento do
Governador eleito Alitcld
Nunes. Embora som forma-
lizur oficialmente a denún-
cia, elo entende que "um
crime como osso, que dosou-
ra o comprometo as melho-
res tradições paraenses, níio
pode ficar Impune, som a
condenação tio seus re.spon-
silvei,s diretos".

A Juíza Maria do Côu
Duarte, por sua vez, nega
a autoria da carta ou qual-
quer acordo com o Senador
Catteto Pinheiro, afirma 11-
do que "são Inteiramente
falsas todas as acusações
feitas polo Sr Alfredo Oan-

tuss". Ela revelou que Já pc»
<í|u providências ao nrc.sl-
dente do Tribunal Rogiunnl
Eleitoral, ao presidente do
Tribunal de Justiça do Es-
t.ado o a Policia federal vl-
saneio à abertura do Inquó-
rito para apurar "a calúnia
a mim dirigida pelo S r
Giintuss".

Apesar dos comentários
que tem provocado nos cir-
culos |H)litlcos, quase nln-
iüjSin acredita na au'.enllcl-
diule dessa carta. Para n
maioria o documento devo
ter sido forjado, eouslde-
rando não apenas a cerniu-
ta da Juíza Maria .b Céu
Duarte como também a do
Senador Catteto Pinheiro,
tido por todos como homem
Incapaz d e procedimento
como os so, especialmente
no final da sua carreira po-
litica. Além disso ná'j se bo-
noticiaria com tal manobra,
pois o médico Nleolau Sara-
ty foi candidato do Govcr-
nador eleito Aiacid Nunes.

Centrais Elétricas Brasileiras S.A.

ELETROBRÂS

COMUNICADO

A Centrais Elétricas Brasileiras S.A. — ELETROBRÂS torno
público, para 05 efeitos legais, que, dovidamente Autorizada pelo
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, ouvido o Extno.
Sr, Ministro etns Minas e Energia, na forma do quo determina o
Artigo 23, alínea "c" do seu Estatuto, apresentou nesta dota •
foi aceita pela BRASCAN LTD. proposto do compra das ações de
propriedade desta última companhia no capital social da UGHT —
Serviços de Eletricidade S.A. no montante de M.975.040.394
a«;ões ordinária, oelo preço líquido de US$ 380,000,000.00 a ser
pago da seguinte forma:

US$ 210,000,000.00 ò visto e US$ 170,000,000.00 no
prazo de 90 dias,

Nos termos da proposta, a ELETROBRÂS fará |us ao recebi-
mento dos dividendos da UGHT relativos ao segundo semestre
do 1978 e correrá por sua conta o ônus do pagamento do imposto
de renda sobre a operação.

Oportunamonte a ELETROBRÂS promovera, na forma da lei,
oferta pública para aquisiçao das ações dos demais acionistas,
quando então, serão prestadas amplos informações o respeito da
companhia cujas ações são objeto da mencionada proposta de
compra.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1978

ARNALDO RODRIGUES BARBALHO
Presidente (P

encontra

Golbcry

llritNillii • O presidente
da Arena ipiiullstu, Sr (Mil-
dlo I.ctnlM), pouco antes de
Alia iiudlcMiela de outcin
com o Ministro Golbory do
Couto e Silva, comentou no
Congresso que depois du ex-
tlnção do AI-fi "todos os se-
toros da «ocledade ipawurrto
a observar, com o maior ln-
teresse, o cenário político,
ipoLs a nação como uni todo
¦deseja aproximar-se <1 mais
ibreve possível da noriiHHl-
,d indo democrática".

Assegurou o dirige 11 te
urcnlstu que a nação "can-
sou da ausência de defouite,
do .slléirclo, criados jwla ex-
coçfio", observando que a
,partir do novo quadro que
«e. terá a partir de I? de
Janeiro ots Instituições per-
manentes que vão retor-
nanido ãs suas atividades
tradicionais 'também sc co-
.locarão como observadores,"Jã que não podem ser par-
tíelpamtcs diretos".

MATURIDADE

O Sr Cláudio Lombo disse
também que os integrantes
das Forçius Armadas irão
constatar que o encaminha-
me ii'to natural 'do .processo
político conduzirá, num de-
terminado 'momento, '' à
reintegração de todos 03
brasileiros no Jogo .político".

—' Isto na verdade Já
acontece u parcialmente
com a revog>açáo do Ai'l. 185
da Constituição, concedeu-
do anistia {parcial aos que
se achavam afa-stados da
vida pública, atingidos por
eassações aplicadas há mais
de 10 anos — frisou.

O presidente da Arena de
São Paulo está convencido
de que os políticos brasl-
loiros, da Arena e do MDB,
ou mesmo sem qualquer fl-

1 iaçáo, "mostram-se com-
cie mies de que a nação,
após um período patológico,
reiniciará a caminhada po-
litica".

Severo

encontra

Brizola

Lisboa — O cx-Mi>ntetiro
da Indústria e do Comércio,
Severo Gomes, está em Por-
bugal, çmde foi eneonitrar-sc
com o ex-Governador do
Rio Gran'de do Sul, Leonel
Brizola, com quem vai mau-
ter contatos com exilados
brasileiros naquele país.

O sr. Severo Gomes anun-
Ciou que concederá, hoje,
juntamente com o ex-diTl-
gente trabalhista, uma en-
trevieta coletiva na Capital
portuguesa. O Sr. Severo
Gomes viajou para a Eu.ro-
pa há cerca de um mês com
o objetivo inicial de expor
ao Sr Leonel Brizola os in-
convenientes que a Opo-
sição brasiileiira vê na for-
mação, a curto prazo, de
um Partido trabalhista no
Brastlii.

excursões

moh mundo por menos dólares

Inverno na Europa

ü

'EUROPA

FABULOSA
35 dlai - 10 pafMt - HOTÉIS DE PRI-
MEIRA CATEGORIA - Stídai: 12Jan..
19 Jan. 26 Jan.Ô2 Fev. 23 Fev.
02 Mar. 09 Mar. 16 Mar.

EUROFERTA
36 diti • 10 Pato* - HOTÉIS DE CATE-
GORIA TURÍSTICA - Sffdai: 10 Jan.
07 Fev. 28 Fev.

EUROPA COLORIDA
31 dia» - 9 Pa tal - Portugal, Espanha,
I-ÍHI\ça, Itália, Suíça, Au«trla, Alemanha,
Holanda e Inglaterra.
Sa/dai: 2 a 23/Fáv

3 CONTINENTES AO
SEU ALCANCE

.32 dlai-Portugal, Marrocos, Egito, Grécia,
Turquia, liraal, Itália, Inglatarra, França
a Espanha.
Saldas: 01 Fev. OÍ Mar.

Coniulta noitot praço* para viagan*
individuais a grupo»mpaciais

Consulte seu Agente de Viagens

ONDE ADQUIRIR OS CARTÕES

DE SAUDAÇÕES UNICEF

UNICEFRua México, 21 gr. >902 • Cantro
A.C.F.Av. Franklin Roosevelt, 84-10 and.
A.C.M.Rua da Lapa, 236
Ao Livro Técnico
Rua Miguel Couto, 35 • Loja
Divulgação a Pasquisa
Rua Maria Angélica, 37
Fundação Getülio Vargas
Praia de Botafogo, 186
Av. Graça Aranha, 26 • Loft
Fundação Armando Fajardo
Rua México, 11 s/1802
Federação das Bandeirantes do Brasil
Av. Marechal Câmara, 186 29 andar
Galeria de Arte Saiu Penafiel
Largo do Machado, 29 s/268
Livraria Agir Editora
Rua México, 98-B

Livraria Rubayat Editores
Rua Visconde de Pirajá, 580 Loji 208
Livraria Francisco Alve*•Rua do Ouvidor, 166
Rua Farme de Amoedo, 57
Rua Sete de Setembro, 177
Livraria EldoradoRua Conde de Bonfim, 422
Livraria Nova GaleHa de Arte
Av. Nossa Senhora de Copacabana, 291 Loja D.
Loja Parque Real
Rua Barão de Ipanema, 71-A
Papelaria Nova Real
Rua Bolivar, 35-A

Nova Friburgo
Maria Doracy M. Roth
Rua Augusto Spinelli, 130/501
Nova IguaçCi
Livraria Francisco Alvas
Av. Amaral Peixoto, 427 - Loja 21

Sueila Campos Pedroso
Rua da Quitanda, 20 s. 401
Marie Papier
Rua Visconde de Pirajá, 580 s/217
Niterói
Livraria Panorama
Rua Dr. Borman, 13/113

Patrôpolis
Papelaria da Estação Ltda.
Pça. Marechal Carmona, 2 - Loja 6
Teresópolis
João Paraira de Lucena
Rua Jorge Lóssio, 370/303
Resende
Therezinha da Cunha Salgado
Rua Adi'lio Monteiro, 31
Campos
Livraria Nobless
Av. Sete de Setembro, 436

Livraria Passargada
Rua Cel. Moreira César, 101 Loja 2

Justiça acolhe

mandado contra

MDB no Amazonas

Uranlllu — Um dospuolio do Ministro Pedro
Clordlllio, relator do mundu/o do «eitiirariça roque-
rido nela Arena do Amazonas em favor do candl-
dato ao Senado Jffto Boseo Ramos de Lima, oas-
sou oritein a decisão do Tillü daquele Estado que
anulou an eleições no Município de Atalaia d»
Norte.

Assim, o candidato do MDB ao Senado, Sr FA-
blo Luccna, Jã não scrã diplomado, o que ocorreria
caso os votos de Atalaia do Norte, onde a Arena
venceu, continuassem excluídos do mapa geral das
apurações.

De qualquer forma, o caso somente serã resol-
vido em definitivo pelo Tribunal Superior Eleito-
ral depois de Julgado o recurso da Arena no TOE do
Amazonas c quando os autos subirem a Brasilla,
em grau de recurso. Isto demorarã, no mínimo, dois
meses. Até aí o Sr Jogo Bosco continuará Senador,
podendo depois ter confirmado ou Invalidado o seu
diploma.

Em «eu despacho liminar, « Ministro Pedro
Oordlllio diz que o TSE não tem admitido a utlll-
Ziujão de mandado de segurança contra decisão Ju-
dlelitl como sucedâneo de recurso eleitoral. "Uma
voz que verifique; no entanto, que natural demora
no processamento do recurso cabível venha cons-'
titule obstãculo ã pronta reparação do dano rojo-
to da lnconformação, Impõe-se a admissão da me-
dlda excepcional em matéria eleitoral."

No caso do Amazonas, há um recurso da Are-
na ainda cm tramitação no TRE daquele Estado
c que não poderá ser examinado no TSE senão de-
pois de'Julgado na Inslancla regional, Assim — diz
o Ministro Gordllho — no propósito de prevenir o
dano que poderia eventualmente derivar do retar-
dnmepto no julgamento do recurso, concedo a llmi-
nar para efeito de suspender a decisão que anulou
as eleições em Atalaia do Norte.

Arena tem fé e Oposição

continua coníiante

O candidato arenlsta ao Senado pelo Amazonas,
Sr João Boseo de I.lma, disse ontem, no gabinete
do Senador José Lindoso, sobre a concessão da 11-
minar ao mandado de segurança Impetrado pela
Arena no TSE, que a decisão "reavivou a chamada
minha fé na verdade e na Justiça e a verdade é que
as eleições no Amazonas foram acirradas, mas lim-
,pa.s".

Já o presidente do MDB amazonense, Deputado
Joel Ferreira afirmou que "a liminar não significa
pré-Julgamento da decisão definitiva. As liminares
são concedidas para dar tempo de o'relator e o Trl-
bunal estudarem a matéria de direito, podendo, por
ocasião do julgamento, de mérito, ser cassada, o que
tem ocorrido fartamente na justiça em todo o pais".

Diante das declarações efusivas do candidato
aronista, o Deputado Joel Ferreira só teve uma rea-
ção: soltou uma gargalhada e afirmou que "ele Já
festejou sua vitória várias vezes, mas talvez mais
tarde vá chorá-la. Amanhã — tenho certeza — se-
rá outro dia".

O Sr João Bosco afirmou que "no caso dp Ata-
laia do Norte não havia uma prova sequei- da exis-
tencia de fraude e a eleição foi super-Uscállzada
pelo MDB. Sobre a justiça a que me referi, quis
dizer que a lei é que deve ser aplicada e não, como
Infelizmente agira o Tribunal Regional do Amazo-
na's, num esbulho contra minha eleição e causando
prejuízo ao meu Partido".

A concessão da liminar, para ele, "foi o reco-
nhecimento de dois direitos: O primeiro, de que
não deve ser negado a nenhum homem a defesa e
a minha defesa havia sido cerceada no processo;
e a segunda, o meu direito de ser proclamado, dl-
plomado e empossado por ter conquistado, nas ur-
nas, a vitória".

Lindoso exalta eleição
"limpa e correta"

Para o Governador eleito do Amazonas, Sr José
Lindoso, a liminar concedida pelo relator do TSE,
Ministro Pedro Gordllho, representa "a manuten-
ção de um direito decorrente de uma eleição limpa
e correta, tanto quanto as que podem ser mais lim-
pas e corretas, pelas estruturas políticas e sociais
existentes no país".

A liminar foi concedida no mandado de segu-
rança requerido pelo diretório regional da Arena
amazonense, com o objetivo de sustar a decisão do
TRE que anulou as eleições de 15 de novembro no
Município de Atalaia do Norte, invertendo os re-
sultados do pleito de senador. Assegurou o Sr José
Lindoso que as sessões eleitorais do Município fo-
ram fiscalizadas pelo MDB que, inclusive, desistiu
da impugnação numa única sessão.

Eufórico com os resultados obtidos pela Arena
no seu Estado, o Senador Arenlsta afirmou que o
MDB tem falado muito em fraude eleitoral, e no
Amazonas "o único caso comprovado não foi pra-
tlcado pelo nosso Partido, e a Oposição sabe bem
do vexame por que passou".

Areirilta

pcile 
o fim

dos Partidos

Brasília — O 1? Vlce-Pro-
fildcnte da Carnura, Deputa-
do João Linhares (Are-
na-SCi, manlfcstou-so on-
tom favorável á Imediata
extinção das duas atuais le-
Rendas Arena e MDB
como condição Iritllspensá-
vol no surgimento de novos
Partidos.

A permanônola da Arena
e do MDB, segundo ele, tor-
nará extremamente difícil
o surgimento de novas sl-
glas partidárias, "pois mui-
tos preferem o comodismo
de permanecer numa cnsa
Já arrumada c outros te-
mem a pecha de terem re-
negocio o Partido de orl-
gem".
NOVAS OPÇÕES

Conforme o Sr João LI-
nliares, "ninguém pode ne-
gar, multo menos esconder,
que tanto no Congresso Na-
clonal como em outros se to-
res políticos, Assembléias
Legislativas, lideranças par-
tldárlas de âmbito nacional
ou estadual, sejam da Are-
na ou do MDB, existe o de-
sejo por novas opções parti-
dárlas em termos Ideológi-
COS ou por Insatisfações no
selo do Partido. A dlflculda-
de toda — a seu ver — resl-
de na exoqulbllldade dessas
tendências em termos de
criação de novos Partidos".

— Querem a sua criação
— frisou — ma.s estão Inde-
clsos no primeiro passo, co-
mo dizia Kennedy, "sempre
C o Inicio de uma longa ca-
minhada".

Se for feita a extinção da
Arena e do MDB, conforme
entende o Sr João Linhares,"fazendo tabula rasa na si-
tuação partidária, tudo se
tornaria mais fácil e o.s no-
vos Partidos nasceriam de
baixo para cima, da fonte
que todos desejam, ou seja,
do acordo das lideranças
em todos os níveis e com
a participação dos rcalmea-
te Interessados. E ao MDB
ou à Oposição não acarreta-
ria prejuízo algum como
muitos acomodados emede-
blstas querem fazer crer,
pois se realmente existir o
espírito oposicionista, e 1 c
poderá se agregar sob o pá-
lio de uma ou duas agre-
mlacões partidárias, o mes-
mo acontecendo, rautatis
mutandis, no caso dos sl-
tuacionistas que, se descon-
tentes com a linha progra-
mática da Arena poderão
continuar Governo sob ou-
tro Partido".

A. Carlos

quer plena

democracia

Salvador — O Governa-
dor eleito na Bahia, Sr An-
tònio Carlos Magalhães, que
retornou onitem de contatos
políticos em Brasília, tnclu-
sive com o General João
Maptista de Figueiredo, dis-
st' que "devemos trabalhar
o máximo possível para que
tenhamos a plena democra-
cia, como é do propósito do
General Geisel e do Gene-
ral Figueiredo".

A resposta foi a propósito
da extinção do AI-5 a partir
de segunda-feira, e o futuro
Governador baiano comen-
tou ainda que o atual e o
futuro Presidente da Repú-
blica ''estão trabalhando in-
tensamente para que ja-
mais surja no país outro
Ato Institucionail".

HOTEL FAZENDA
CLUBE DOS 200

Formoso — São Paulo
Piscina, quadra de tênis, lago

pl pescar. Salão de fogos. Ca-
choeiras e rio. Comida e doces
caseiros. Ótimo clima excelente
para férias e fins-de-semana. Re-
servas Rio: Tel. 221-7696 Sr.
Iraides ou tels. 222-0175 ..
224-2844. (P

Al VEM UM NAVIO CARREGADO DE AlEGRIA
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Emedebista
sugere um
plebiscito

BrnNilia — O ylco-lídor
emodcblstn Eloy Lonzl (R8)
anunciou ontem que apro-
sentará em março emenda
k Constituição determinem-
rdo que os futuros Presiden-
te e Vlce-Prcsldente da Rc-
pública, escolhidos pelo Co-
légio Eleitoral, sejam sub-
metidos a plebiscito junta-mente com as eleições do
1080.

Ser(t essa, conforme o
parlamentar, a melhor
oportunidade de o -Governo
provar a tese defendida pc-
lo assessor de Imprensa da
Presidência, de que a Arena
foi a vencedora das eleições
de 15 de novembro, as quais
"destlnaram-se a obter a
opinião dos eleitores no am-
Dito dos contextos rcglo-
nais".

Geisel vai a Campo Grande
no primeiro dúi do ano e
instala Governo do Estado

Brasília — O Presidente Ernesto Geisel partici-
pa na próxima segunda-feira, dia 1.° de. Janeiro, na
cidade de Campo Grande, da sessão solene comemo-
ratlva da Instalação do Governo do Estado. A sole-
nidade será realizada no Teatro Glauce Rocha, onde
o Presidente fará um pronunciamento.Às 16h30m, hora local, o Presidente Ernesto
Geisel e senhora serão recepcionados na Base Aérea
de Campo Grande, pelo Governador de Mato Grosso
do Sul e pelos comandantes militares e senhoras.
Meia hora depois o General Geisel segue para o Tea-
tio Gláuce Rocha onde haverá o descerramento da
placa comemorativa e os discursos do Governador e
do Presidente da República.

O Chefe do EMFA, General Serpa, foi quem deu posse a Noronha prorrogação

D Aloisio
pede calma
na abertura

Brasília — Numa mensa-
gem de Improviso ao povo
brasileiro, o presidente da
CNBB, D Aloisio Lorschel-
der, desejou que "o povo su-
pere seus problemas sociais, .
econômicos e culturais, que
se prevê complexos, com
calma e tranqüilidade para
alcançar u m desenvolvi-
mento orgânico e harmô-
nico que conduza ao progres-
so politico".

O Cardeal destacou que
o momento politico é lm-
portante na vida do pais,
e dependerá da colaboração
de todos para que as aber-
turas democráticas se tor-
nem positivas para todo o
povo". Ele frisou que "na
euforia das aberturas é im-
portante manter a calma e
a tranqüilidade para que
tudo se processe no sentido
do bem comum".

D Aloisio crê em quatro
linhas de ação fundamen-
tais — amor, justiça, liber-
dade e paz — que, concate-
nadas, levarão ao. desenvol-
vimento harmônico de to-
dos os setores. Ele destacou
a função essencial da im-
prensa que, após um perio-
do de censura, coiire o risco
e a tentação d e cair em
exageros. "E' importante
que a imprensa seja critica
ao noticiar os fatos, toman-
do cuidado para evitar noti-
cias de fatos que nunca
aconteceram, que irão ferir
pessoas e servir apenas co-
mo lenha na fogueira",
¦acrescentou. E1 e acredita ^
que é indispensável evitar
a criação de um clima que
leve a novo fechamento na
vida politica do pais.

Fragomeni passa comando
da ESG ao Almirante
Carlos Henrique Noronha

O Almirante-de-Esquadra Carlos Henrique de
Noronha recebeu, ontem, do General-de-Exército
José Fragomeni, o comando da Escola Superior de
Guerra, numa solonldade que contou com a pre-
sença do Ministro da Marinha, Almirante Geraldo
de Azevedo Henning e do Chefe do Estado-Maior
do Exército, General José Maria de Andrada Serpa,
além de ex-comandantes e ex-alunos da ESG.

O novo Comandante — o primeiro da Mari-
nha desde 1964 — após a solenidade, agradeceu ao
Presidente da República sua nomeação para o car-
go e concedeu sua primeira entrevista como Co-
mandante da ESG. Respondeu a uma pergunta, de-
pois de abafar o microfone e pedir ao repórter para
repeti-la; "Discordo da convocação de uma Cons-
tituinte porque o Congresso tem poderes para mu-
dar e emendar a Constituição". !

Tranqüilidade
O General José Fragomeni, que deixou o co-

mando da ESG e assumirá o do 29 Exército, em

São Paulo, disse em seu discurso que a Escola "foi

responsável pela influência na instituição do pia-
nejamento econômico, sem ferir os princípios de-

mocráticos", e pela 
"fixação do binômio desenvol-

vimento e segurança".
Para o General, o comando, que assumirá, no

Estado de São Paulo, será tranqüilo como o dos ou-

tros Exércitos. Quanto a possíveis problemas com

o movimento operário, o ex-Comandante da ESG

afirmou que não tinha opinião formada, não conhe-
cia o problema, porque ainda não havia assumido
o comando. Sobre a anistia, o General acha que o
Ministro do Exército deve ser consultado nos pro-
blemas de segurança.

O General Rodrigo Otávio, ex-Comandante da

ESG, afirmou que a concessão de anistia, "é uma

questão política, e por isso não posso me pronun»
ciar sobre o assunto: eu sou um magistrado. Só
abordo temas políticos em discursos. O Poder Judi-
ciário tem que ser o órgão acima da política par-
tidária".

O General José Maria de Andrada Serpa, Che-
fe do EMFA, disse que não dá entrevistas por prin-
cipio, mas acrescentou que quando tinha que dizer
alguma coisa sempre o fazia. Cumprimentou de-

pois os repórteres e comentou: "Pelo menos vocês
não podem dizer que fui indelicado".

A emenda Eloy Lenzi terá
duas granidos finalidades. A
primeira será de ampliar
para seis anos os mandatos
dos prefeitos, vlce-prefeltos
e vereadores que serão elei-
tos em 80, "o que porá fim
nqs debates sobre a prorro-
gação dos atuais mandatos,
e, ao mesmo tempo, confir-
rnará a realização das
eleições na data prevista na
Constituição". Em segundo
lugar, promove a realização
do plebiscito,

Se o resultado do pleblscl-
to for desfavorável aos elei-
tos, o Deputado pretende
que sejam considerados lm-
pedidos, assumindo os car-
-gos, respectivamente os
Presidentes da Câmara e do
Senado.

Para o Deputado gaúcho,
mandatos de seis anos para
os eleitos em 1080 anulam
a alegação de gastos exces-
sivos em eleições para man-
datos de dois anos, não
compensando o esforço dos
candidatos. Ao mesmo tem-
po sua proposta atende à
disposição expressa em lei
no sentido de ser alcançada
a coincidência de mandatos
já que, nos termos de sua
iniciativa, ela se dará em
1986.

COQUETEL
As 17h45m será a chega-

da ao Estado Pedro Pedros-
«lan, onde haverá uma fes-
ta cívica. Serão hasteadas
as bandeiras estaduais ao
som do Hino Nacional, cho-
gada do Fogo Simbólico da
Pátria, acendimento de pi-
ras e ato religioso de Ação
de Graças. Depois, as
18h30m, o Presidente Goisel
vai até á Rádio Clube, onde
participará de um coc*uctV*l
ofe-ecido pelo Governador
do Mato Grosso do Sul. As
20h o Presidente embarca
para Brasília.

Farão parte da comitiva

o Governador Harry Amo-
rim, Senador Petrônio Por-
tela, Deputado Marco Ma-
cicl.MlnlstroCarlos
Thompson Flores, presiden-
to do Supremo Tribunal Fe-
deral, Ministro da Justiça,
Sr Armando Falcão, Mlnls-
tro do Planejamento, Sr
Reis Velloso, Ministro do
Interior, Sr Rangel Reis,
Chefe do Gabinete Militar,
General Moraes Rogo, Ge-
neral-dc-D! visão Alvarenga
Navarro, Brigadeiro Clóvis
Pavan, Contra-Almlrante
Aymara de Souza c o Dire-
tor-Gcral do DASP, Coronel
parcy Siqueira,

TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE
ACIONÁRIO DA LIGHT
¦¦¦¦'-¦ i

A Brascan Limited, com sede no Canadá, acionista ma**

joritário da Light - Serviços de Eletricidade SA, por seu

Vice-Presidente e representante no Brasil, abaixo assinado,

vem tornar público, para bs devidos fins, que recebeu das Cen-

trais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRÁS proposta para

a compra das 14.975.040.394 (quatorze bilhões, novecen-

tas e setenta e cinco milhões, quarenta mil e trezentas e no-N

venta 'e 
quatro) ações ordinárias, de que é titular, da refe-

rida empresa concessionária de serviços públicos, pelo preço

líquido de US$ 380,000,000.00 (trezentos e oitenta milhões

de dólares).

A proposta, submetida ao exame fe decisão dos órgãos

competentes da Brascan Limited, em Toronto,-no Canadá,

foi aceita nos termos e condições apresentadas peta ELE-

TROBRÁS.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de, 1978

Antônio Gallotti

Governador procura
chefe para Casa Civil

Campo Qrande — O Go
vernador Harry Amorim
Costa vem encontrando sé-
rias dificuldades pafra defi-
nir o nome para ocupar a
chefia da Casa Civil do Go-
verno de Mato Grosso do
Sul, a menos de 72 horas
da Implantação oficial do
novo Estado.

Desde que o ex-Prefeito
Levy Dias, eleito Deputado
federal pela Arena, deixou
de ser o mais cotado, os no-
mes de Valdir dos Santos
Pereira, secretário da Are-
na, e o de Vailton Coutinho,
um técnico apoiado pelo Sr
Ludio Coelho, presidente da
Arena no Estado, c o da
Vereadora Mariza Ferzelli,
apoiada por Levy Dias, são
os fortes candidatos ao car-
go.

Segundo assessores do
Governador — que pedem
para não serem Identifica-
dos — o Sr Harry Amorim
Costa, "está encontrando
dificuldades para se consoli-
dar na escolha". Enquanto
isso os cargos de segundo
escalão praticamente defi-
-nidos, não sem as sutis ln-
terferênclas políticas.

A Orquestra Sinfônica
Brasileira está vindo a
Campo Grande no dia 1'
de janeiro, para executar
solenemente o hino de Ma-
to Grosso do Sul. Quatro
caminhões transport-.m os
instrumentos, enquanto es-
tudantes universitários se
preparam para ensaiar a
letra que ainda não ficou
pronta devendo ser conhe-
cida hoje.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ

NOTA DO CONSELHO
TÉCNICO-CIENTÍFICO

O Conselho Tócnlco-Cienllfico da Fundação'06-
waldo Cruz (vinculada ao Ministério da Saúde), após
ouvir o Presidente da entidade, Sr Vinicius Fonseca,
em reunião do dia 15 de dezembro do 1978, deci-
diu por unanimidade:

a) considorar inaulônticas opiniões atribuídas
ao Presidente da Fundação, em entrevista
inserida na reportagem "Mal de Chagas:
70 anos à espera da Vacina", publicada em
"O Estado de São Paulo" de 03 de dezem-
bro corrente;

b) em conseqüência, manifestar confiança no
Presidente da Fundação no tocante ao in-
cidente;

c) dar publicidade à decisão.

O Presidente Vinicius Fonseca, no início da
reunião, repeliu as expressões publicadas como suas,
que não correspondem ao que disse à repórter, e
das quais só tomou conhecimento a 13 de dezembro,
por havpr-se ausentado do país desde 29 de no-
vembro.

Os membros do Conselho Técnico-Científico pre-
sentes à reunião foram os Senhores Professores Áris-
lidos Pacheco Leão, Augusto de Escragnolle Taunay,
Carlos Chagas Filho, Frederico Simões Barbosa (au-
tor da proposição), Goberl de Araújo Costa, Guilardo
Martins Alves, Luiz Torres Barbosa, Otto Bier, Ray-'
mundo Muniz *de Aragão, Zeferino Vaz e Zilton An-
drade.

Ausentes, os Conselheiros Francisco de Paula
Pinheiro, Kurt Polilzer e Wladimir Lobato Paraense
solidarizaram-se posteriormente com a decisão do
Colegiado.

Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 1978
li»

Assinatura do
JORNAL DO BRASIL

sem mexer um dedo.
Mande sua secretária
ligar para 264-6807
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CARACTERÍSTICAS:
Deadwelght.............; ?*?°_TDW ,
Comprimento total; •* 193.8*» ">
Comprimento entre perpendiculares 183,00 m
Boca moldada... •• !?_',_2m
Pontal moldado .' ] W_ m
Calado de projeto....... ,..•»•. • •-•] 0.24 m
Calado máximo ' °-9 { m

SS^i=====:===Z^ \m cvma rpm
Hélice (diâmetro) ?_S°ilI .,_ -
Raio de ação -e-OO0 m,lnas
Sociedade classif icadora I» R* *-»•

O Docevenus é o nosso último .navio lançacto
este ano. E é também o primeiro de uma série
de graneleiros de 35.000 toneladas,'
encomendados pela Vale do Rio Doce
Navegação S.A. - DOCENAVE. Construído

pela Emaq, com assistência financeira da
SUNAMAM - Superintendência Nacional da
Marinha Mercante - Ministério dos Transportes,
o Docevenus destina-se à navegação de longo
curso. E muito em breve, estará transportando
nosso minério de ferro para outras terras.
Essa é a colaboração da Emaa para o programa
de exportação brasileira e para a expansão de
nossa frota mercante. O Docevenus é mais uma

prova de confiança no alto padrão de tecnologia
naval da Emaq. Uma confiança que prevê muitos
outros navios como este, por todo o ano de 1979.

OOO0
ENGENHARIA E MÁQUINAS S. A
Praia da Rosa, 2 - Ilha do Governador
Rio de Janeiro, RJ
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Neste Natal, antes de botar a mao AColahprando com o Fundo Comunitario abandonadosalmrepfesewtesque naovalem RindO COIIlllllitariO.
no boiso e dar uma esmola eenerosa pelas voce estart ajudando a manter mais de 100 apenas no Natal. Garanteini casa, comkl * raalmontp nrpricA rprphp
mas, bote a mao na consciencia. Colabore instituicoes de candade e auto-ajuda, casas roupa lavada, amparo, eannho t^Jjcacao. 1(116111 IwlTOluC preCISdrreCcDe.
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^1 Neste Natal, antes de botar a mio
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Colaborando com o Fundo Comunitário abandonados al
Bolsoe^umãesmoTa eénerôsa pelas você est^^udãndoamantgr maisdeTOD ãpênãs iib Nàtel Garantem casa, comida,
H bote a mão na consciência. Colabore instituições de caridade e auto-ajuda, casas roupa lavada, dximrnm/mmÊtm|
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Fundo Comunitário.

ruas as pessoas que pedem esmolas: pira
elas felicidade não é brinquedo.

Essas instituições garantem aos velhinhos,¦¦es, 
mães solfeii^^^^^^^Hdoentes, eiras e menores Utilidade Pública Federal 7 Decreto n.0 58.571
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^a sua contribuição em qualquer agência da Rede Comunitária de Bancos.

América do Sul -Baneij - Boavista - Bradesco - Crédito Real - Itaú - Lar Brasileiro - Nacional-Tokyo-Unibanco. Pegue seu recibo para desconto no Imposto de Renda.

4 - POLÍTICA e governo
JORNAL DO BRASIL ? Sexta-feira, 29/12/7B ? 1' Cado'™

Figueiredo

estuda

coincidência

Brasília — O General
João Baptlsta de Figueiredo
concordou ontem com a
proposta do Presidente da
Associação Brasileira d e
Municípios, Deputado Hen-
rique Brito (Arena-BA), no
sentido de convocar para o
próximo ano o Congresso
Nacional de Prefeitos e Ve-
readores, a fim de debater
a questão da coincidência
de mandatos.

O Congresso deverá ser
convocado para reunir se
em Curitiba ou Salvador,
depois de março, e será
aproveitada a presença de
prefeitos e vereadores de
todo o pais .para discutir-se
também a distribuição da
receita tributária, com a
finalidade de elevar a ren-
da municipal. Segundo o
presidente da ABM, a dis-
cussão do problema d a
coincidência de mandatos,
por prorrogação ou não, du-
rante o congresso, "poderá
trazer novas luzes ao pro-

blema".

Ulisses 
quer 

devolver ao Cong
¦"¦ li* Paul*

São Paulo — Ao jcomentn| on-
tem o anúncio do que 11 anistia sorft
estudndn nos meses do Janeiro e
fevereiro próximos, pelos militares,
e que dependerá deles a adoção da
medida, o presidente nacional do
MDB, Deputado Ulisses Guimarães,
usslnalou que a anistia jxkIc ser
analisada por Iodos, mas sua con-
cessão deve ser atribuição "prlvatl-
va c exclusiva" <lo Congresso Na-
clonal, Insuscetível de voto polo
Presidente da República.

Na entrevista que concedeu 011-
tom na Prefeitura de _ Oasoo —
município da Grande São Paulo —
onde sua visita teve o caráter sim-
bólico de agradecer ii população
por ter sido o Deputado federal
mais votado na cidade, o Sr Ulls-
ses Guimarães informou que tem
procurado cassados para manter
contatos c reiterou que o MDB está
aberto, sem restrições, a todos
aqueles que tiveram seus direitos
politlcos suspensos ou perderam
seus mandatos c que quiserem rc-
ingressar na vida política.

Anistia

— Os militares — declarou o
Sr Ulisses Guimarães — têm todo
o direito de examinar a anistia. A
anistia, tal como nós a vemos, po-
de ser estudada, analisada por to-
dos. por toda a nação, mas a de-
cisão sobre ela é da competência
exclusiva e privativa do Congresso
Nacional. A anistia é proposta, de-
batida e votada pelo Legislativo e
uma vez aprovada pelo Congresso
Nacional ela não sobe ao Presidcn-
te da República, porque é insusce- -
tivel de veto.

O Deputado Ulisses Guimarães
lembrou que a anistia é pedida pelo
MDB para os que foram punidos
por atos do Executivo e que "então
ele não pode ser juiz no caso por-
que o Presidente da República 6.
parte envolvida. Uma anistia con-
cedida pelo Presidente da República
não seria anistia, seria indulto".

Manifestando-se contra a anis-
tia reciprocai o Deputado Ulisses
Guimarães explicou que a anistia
que o MDB defende "não e um per-
dão, porque perdão subentende cul-
pa e não entendemos a questão as-
sim. A anistia que pregamos im-
plica no esquecimento das causas
e conseqüências das punições, para
que então passe a existir a fra-
ternidade na nação".

O Deputado insistiu que a anis-
tia é um ponto fundamental para
o MDB e que o Partido é contra as
revisões parciais das punições apli-
cadas com base nos atos de exce-
ção. Admitiu que o Partido poderá
estudar o assunto "se surgirem pro-
postas concretas", mas reiterou que
não há ainda uma posição do MDB
sobre essa possibilidade.

Cassados

O Sr plisses Guimarães infor-
mou que tem recebido e tem pro-
curado políticos cassados, para
discutir o reingresso destes no MDB.
Com esse propósito, explicou que
tem conversado com os Srs Almino
Afonso, Paulo de Tarso, Doutel de
Andrade, Valdir Pires, Roland
Corbusier, Mario Covas e Plinio de
Arruda Sampaio.

Nos primeiros dias de janeiro,
conforme informou ontem o Sr
Ulisses Guimarães, o vice-presiden-
te nacional do MDB, Senador Ro-
berto Saturnino (RJ) virá a São
Paulo "também para conversar so-
bre os entendimentos que devemos
manter com os cassados para rein-
tegrá-los ao Partido".

resso o

Planalto dis que militares não decidemi

O Partido — observou o Sr
Ulisses — está aberto nos cassados.
É uma dívida de gratidão- que e-
mos para com os que foram puni-
dos pelo arbítrio. O pressuposto
para Ingressar no MDB é que seja
um democrata. Por isso o Partido
está aberto, sem restrições. Sendo
um democrata, o político, cassado
ou não, já está na oposição.

O Sr Ulisses Guimarães rcafir-
mou que não manteve nem auto-
ri/ou contatos com o ex-Governa-
dor Leonel Brizola. "Não tive nem
autorizei contatos com ele, como
não mantive nem autorizei conta-
tos com outros exilados, mesmo
porque não estando no país eu po-
deria cometer alguma discrimina-
ção contra eles. Assim, não sei se
a decisão do Governador Leonel
Brizola é de ingressar ou não no
MDB. O que reafirmo é que con-
tlnuo disposto a conversar com to-
dos aqueles que me procurarem e
que o Partido está aberto a todos
aqueles que desejarem nele ingres-
sar."

SNI

O presidente nacional do MDB
disse ainda que sua proposta de
averiguação das atividades do SNI
não está esquecida e que só não
tomou medidas práticas para sua
execução porque o Congresso Na-
cional está em recesso.

Só com a reabertura dos tra-
balhos parlamentares poderemos
fazer essa averiguação. Entendo
que a existência de um órgão como
este precisa ser analisada. Precisa-
mos saber o ^ue é o SNI, quem e
quantos trabalham para ele, quan-
to o órgão gasta, de onde provém
esse dinheiro, enfim, precisamos sa-
ber o que é isso — explicou o pre-
sidente nacional do MDB.

Petrônio%
Comentándo a advertência do

Senador Petrônio Portella, que pe-
diu que os políticos tomem cuidado
para não colocarem em risco a
abertura política, o Deputado Ulis-
ses Guimarães assinalou que "o
cuidado que o MDB tem é no sen-
tido de termos a democracia. O nos-
so cuidado é em honrar os com-
promissos do MDB com a democra-
cia".

— O grande ouldado que se <le-
ve ter é com a falta de democra-
cia, uma promessa que vem sendo
feita há 14 anos e que até agora não
foi oumprlda.

Na opinião do Deputado Ulls-
ses Guimarães, quando o Senador
Petrônio Portella afirma que de
maneira geral os políticos estão
amadurecidos para a democracia,
mas que há muitos Imaturos, ele
não se refere aos radicais do MDB.
"Conheço o Senador Portella e não
creio que ele tenlia dirigido essa
advertência ao MDB, porque se as-
sim fosse, ele estaria criticando o
povo brasileiro que tornou o MDB
um Partido majoritário em núme-
ro de votos." 1

Para o presidente do MDB "es-
tão contra a democracia os que não
desejam a convocação imediata de
eleições diretas para a Presidência
da República, os Governos dos Es-
tados e as Prefeituras daj Capl-
tais, os que não querem acabar com
essa excrescência que são os bíõ-
nicos e os que não admitem a con-
vocação de uma Assembléia Nacio-
nal Constituinte. Não se conserta o
país sem democracia e para se de-
mocratizar o país tem que acabar
numa Constituinte".

PC I
O Deputado Ulisses Guimarães,

assinalando que externava suá po-
sição pessoal, manifestou-se favo-
rável à legalização do Partido Co-
munista. "Como ele existe legal-
mente nas demais democracias, sou
favorável à sua legalização. Mas
Isso não consta da pauta do MDB,
não estamos estudando esse assun-
to, que só pode ser deliberado por
uma Assembléia Constituinte."

Finalizando sua entrevista, o
Deputado considerou como fatos
mais importantes de 1978 a reali-
zaçãó das eleições — "mesmo es-
tas, que foram as ipiores e as imais
corruptas de nossa História, gra-
ças à Lei Falcão" — e o "posicio-
namento independente dos traba-
lhadores e das lideranças sindicais,
que na prática revogaram a Lei de
Greve e estabeleceram o entendi-
mento direto entoe patrõea • «n- •
pregados, um fato inédito tia Hls-
tória do Brasil".

BrMilia — O porta-voz do Palácio
do Planalto, Coronel Rubem Carlos Lud-
wlg, disse ontem que não cabe aos ml-
lltarea a palavra final sobre uma posai-
vel concessão de anistia oolitlca. "Isso
não está dentro das normas" — comon-
tou. Afirmou que os militares não t6m
poder de decisão sobre a concessão da
anistia.

Explicou que o atual Governo ainda
não cogitou' especificamente do proble-
ma anistia e "ainda não se debruçou so-
bre ele". Depois de salientar que tudo
deve vir a seu tempo, o Coronel Ludwlg
disse ter a Impressão de que a área mlll-
tar será ouvida sobre o assunto anistia,
assim como tantas outras áreas, por seus
ministros ou Estados-Malores".

Revisão cie penas

Sobre a revisão das penas dos pre-
sos politlcos, a partir da entrada em vl-
gor da nova Lei de Segurança Nacional,
o porta-voz do Palá/clo do Planalto ex-

pllcou que este assunto passa agora pa-
ra a esfera Judiciária, pois "a aplicação
da lei so faz através da Justiça, e não
creio quo soja atribuição do Governo fa-
zer avaliação da pena".

Indagado sobre qual seria o compor-
tamento do Governo com a anunciada
volta das banidos, a partir de 1® de Ja-
nelro próximo, o Coronel Ludwlg sall-
entou quo "até o dia do hoje (ontem^ —
friso bem.— 28 de dezembro, o procedi-
mento nesses casos será o mesmo que
foi adotado nas vezes antèrlores. Até ho-
Je, a orientação do Governo é examinar
caso por caso. Não há nenhum procedi-
mento de caráter geral".

Para o Coronel Ludwlg, a anulação
da pena de banimento que vai vigorar
a partir de 1? de Janeiro de 1979, com
as reformas políticas, "não elimina os
efeitos adotados até então. Que outros
atos venham a surgir, modificando isso,
é provável, mas não há nada ainda de-
cldido. Se os banidos Impetrarem habeas-
corpus, o problema será decidido polo
Judiciário".

Porto Alegre — Ao comentar a pos-
slbllIdade da concessão da anistia ser
estudada pelos meios militares e não po-
litlcos, o Governador eleito de São Pau-
lo, Sr Paulo Maluf, disse ontem que pes-
soalmente é contra a anistia, mas a fa-
vor de uma revisão dos processos de exl-
lados e passados, pois "a anistia elimina
a pena, mas não a culpa, enquanto que
a revisão é democrática, entra no mérito
da questão, e, se não houver culpa, não
haverá pena".

Para o futuro Governador de São
Paulo se for concedida a anistia ampla e
lrrrestrlta, "estaremos nivelando bandl-
dos e criminosos comuns com exilados
politlcos, o que não seria justo". O Sr
Paulo Maluf participou, ontem à noite,
em Porto Alegre, de um Jantar em ho-
.menagem ao Vlce-Presldente da Repú-
blica, General Adalberto Pereira dos San-
tos, organizado pelo Deputado gaúcho
Sérgio Ilha Moreira (Arena-RS).

Recife — O Cardeal-Arceblspo de
Salvador e Primaz do Brasil, Dom Avelar
Brandão, afirmou ontem aqui que a
anistia é uma aspiração nacional, cias-
slficando de complexa a fórmula de
atingi-la "pois sem uma conscientização
de todos os grupos e uma cooperação
generalizada, não será possível conver-
ter esse ideal em algo concreto".

Para Dom Avelar, o fim do AI-5 foi
um grande passo dado pelo Presidente
Geisel para o reencontro da nação bra-
sllelra com sua consciência democrática"apesar de sabermos que, necessaria-
mente, isso ainda não é o Ideal. Mas, o
Importante foi abrir caminhos para su-
cesslvas medidas a serem complementa-
das no próximo Governo".

Difícil

Segundo o Cardeal Primaz do Bra-
£ll, a anistia é um ideal que não é fácil
de ser conquistado: "Eu não tenho a
receita, a fórmula para transformar es-
se ideal em realidade, mas desejo, arden-
temente, que ela seja encontrada, da
maneira que consulte o bem-estar das
pessoas e da comunidade nacional. E'
um problema que pode não ser resolvido
em 24 horas, mas pode ser uma cami-
nhada que exige renúncia de todos para
o bem geral".

Sobre a 2a. Conferência de Episco-
pado Latino-Americano que será reali-
zada em Puebla, no México, de 27 de ja-
neiro a 12 de fevereiro, ele disse que
talvez nenhuma conferência no mundo
tenha sido precedida de tanta publici-
dade e estudo como esta, não só de ins-

tltulções religiosas, mas de setores cultu-
rals os mais diversos e até de grupos es-
tranhos a uma orientação cristã.

— Esse Interesse — explicou — de-
ve-se ao fato de que qualquer rumo que
se venha à dar à caminhada da Amé-
rica Latina, é multo difícil fazer sem
a participação da Igreja. A partir daí,
gregos e troianos se interessam com as
orientações pastorais que surgirão de
Puebla, levando-se em conta também
que a Conferência de Medellln marcou
época na história global da América La-
tina.

Quanto ao possível resultado deste
encontro, Dom Avelar disse que é impôs-
sível antecipar qualquer coisa: "Se espe-
cuia se a tendência seria progressista ou
conservadora, termos que acho relativos,
mas acredito que Puebla será o reflexo
da participação de todos e na Igreja há
muito o que se conservar e muito o que
se fazer progredir".

A presença do Papa João Paulo n na
CELAM é, segundo o Cardeal, da maior
importancia, "pois ele tem o maior in-
teresse pela América Latina e por seus
problemas. A palavra que dirá na aber-
tura da Conferência será de grande peso
como iluminação. E servirá de referên-
cia para nossas meditações. Os bispos da
América Latina terão o que dizer e su-
gerir enquanto pastores da Igreja lati-
no-americana".

Dom Avelar Brandão veio ao Recife
celebrar o casamento de uma das filhas
do Senador eleito da Arena, Sr Nilo Coe-
lho, de quem é multo amigo, desde o
tempo em que foi Bispo de Petrolina,
sua primeira diocese. Retorna hoje pela
manhã a Salvador.

Geisel fala

à nação às

20h de hoje

Braallla — As 20h de ho-
Je, por uma cadela nacional
de rádio c televisão, o Pre-
sidente Ernesto Gelael
transmitirá k nação sua
mensagem costumeira de
fim* de ano, fazendo uma
avaliação das realizações do
Governo e se referindo a al-
gumas perspectivas para
1979.

A mensagem, cuja leitura
demorará ceroa de 15 mlnu-
tos, será gravada esta ma-
nhã na biblioteca do Palá-
do da Alvorada, pela mes-
ma equipe de televisão que
tem realizado os vídeo-
tapes d« discursos preslden-
ciais naquele local. A Im-
prensa não terá acesso à
gravação, que será feita em
4uas tomadas.

Aureliano

vai a

Brasília

Belo Horizonte — O VI-
ce-Presldente eleito da Re-
pública, Sr Aureliano Cha-
ves, viaja hoje, às 7hl5m,
para Brasília, aonde vai se'
encontrar com o Presidente
eleito, General João Baptis-
ta de Figueiredo, para tra-
tar da participação de Mi-
nas no Ministério do próxi-
mo Governo.

O ex-Governador mineiro
terá, também, um encontro
com o Presidente Ernesto
Geisel, a quem fará um re-
latório minucioso sobre os
resultados de sua viagem de
25 dias aos Estados Unidos,
e à Europa, onde manteve
contatos com setores públl-
cos e dirigentes empresa-
riais, aos quais expôs as
condições atuais do Brasil.

Governador

espera por

General

Porto Alegre — O Gover-
nador eleito do Rio Grande
do Sul, Sr Amaral de Souza,
decidiu adiar a composição
da sua equipe de Governo
para a primeira semana de
fevereiro a fim de manter
liberados ao exame, como
opções de aproveitamento
por parte do Governo Fi-
gueiredo, de nomes que pos.
sam vir a ser aproveitados
pela futura administra.?ão
do Estado.

. O Rio Grande do Sul, se-
guindo o Sr Amaral de Sou-
za, espera 'ter boa presença
política nos quadros admi-
nlsitratlvos do Governo Fi-
gjueirédo, sem, contudo, está-
mui ar esta expectativa com
a reivinücação de cargos
específicos ou promoção de
candidaturas. 'Preferimos
colocar ao exame do Gene-
ml João Baptista de Figuei.
redo a disponibilidade de
nomes com que conta o Rio
Grande do Sul."

O futuro Governador
gaúcho visitou, ontem a su-
cursai do JORNAL D O
BRASIL em Porto Alegre,
para trazer seus cumpri-
mentos de fim de ano. Em
conversa informal com o di-
retor da sucursal, jornalista
Lucídio Castelo Branco, fa-
lou das idéias gerais de sua
administração e solicitou
que seus cumprimentos fos-
sem transmitidos à direção
e aos funcionários das em-
presas do Grupo JB.
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Fiscalização
autua bares
na Zona Sul

Cozinheiro usando aponas
avental dc suco dc farinha
de trigo sobre calção de
banho; padeiro sem canil-
sa; massa de pão feita com
água sem ser filtrada; e re-
ciplentes para lixo tem
tampa, estavam entre ais de-
zenas de Irregularidades en-
contradas ontem, primeiro
dia do Plano Intensivo de
Fiscalização Alimentar, por
equipe do Departamento de
Saúde Pública em bares,
lanchonetes t restaurantes
da Zona Sul.

As Infrações mais grave*
e numerosas foram encon-
tradas na Padaria Ideal, na
Av N S de Copacabana,
1248, interditada até que
sejam satisfeitas 10 exigôn-
cias. O próprio diretor do
Centro dc Saúde de Copaca-
bana, Joaquim Marcelino de
Castro Marcai, determinou
o fechaimento da padaria,
resultado de inúmeras de-

. núncias. A equipe percorreu
a N S de Copacabana, da
Constante Ramos até .a Re-
pública do Peru.

INTERDIÇÃO

A ação contra a Padaria
Ideal foi determinada antes
mesmo do inicio da ílscall-
zação intensiva. Ela foi au-
tuada, interditada « será
multada (de Cr$ 166 a Cr$
10 mil, a ser arbitrado pelo
diretor do Centro de Saúde)
pelas seguintes irregularl-
dádes: falta de obras ge-
rais, pintura, caiação, azule-
jos e ladrilhos; de depósito
apropriado para farinha de
trigo; de tela nos basculan-
tes e tampa no vaso sanitá-
rio; de uma limpeza geral;
de uma mesa adequada na
sala de manipulação ( das
massas).

O dono da padaria, Sr
José Neves Martins, reco-
nheceu a justeza da puni-
ção, mas alegou que várias
i r r e gularidades, anotadas
decorriam de obra clvE na
esquina da Rua Francisco
Sâ, que abalou e rachou as
paredes da padaria. De
qualquer forma, disse que
vai recorrer da decisão.

A equipe de fiscalização
era integrada pelos veteri-
nários Renato Ferreira LI-
ma e Adolfo José Wiech-
man, do fiscal Altamiro Pe-
reira de Souza e do inspetor
de Saúde Pública Mário Ro-
cha. Eles formaram dois
grupos, cada um cuidando
de um lado da avenida.
\
VIGILÂNCIA

Iniciada a fiscalização in-
tensiva, o primeiro estabe-
lecimento examinado foi a
lanchonete da Lobras (Lo-
jas Brasileiras), autuada
por ter uma atendente sem
uniforme; algumas sem
touca; e o recipiente de lixo
sem tampa. A empresa terá
15 dias para recorrer e ten-
tar impedir a aplicação de
multa.

A segunda visita íoi à
lanchonete Bonnle ná.es-
quina da Travessa Angren-
se, onde estava tudo em or-
dem — documentação, cozi-
nha e balcão. Bm compen-
sação, gastou-se quase meia
hora na vistoria do Bar e
Restaurante Baalbeck, na
Galeria Menescal, cujo ge-
renite, Rafael Maakrun, ale-
gou que "nem mesmo na
casa da gente há condições
de manter os mínimos de-
talhes em dia e em perfei-
tas icon dições".

Os fiscais anotaram: três
empregados sem uniforme;
na cozinha, dois usavam
aipenas calções envoltos por
sacos de farinha de trigo;
guarda-roupas para os em-
pregados no deposito de ali-
mentos; lixo colocado nuim
caixote, sem tampa; deitrl-
tos pelo chão; a maioria
dos atendentes e do pessoal
da cozinha* náo usava gor-
mo; carteiras de saúde de
empregados vencidas há
madis de dois anos.

Na casa de sucos e lan-
ohes Boni's, nenhuma Irre-
gularidade, mas no Restam-
iranibe City Rio, entre Si-
queira Campos e Hilário de
Gouveia, talheres, xícaras e
pratos não eram esteriliza-
dos, e um empregado teve
de trocar de uniforme, pois
o que usava foi considerado"sujo -demais" pelos fiscais.

A Padaria e Confeitaria
Lindo Rio também tinha
muita coisa errada, e com
o agravante de estar em es-
tado precário uma série de
pontos cujo reparo fora exi-
gido em 26 de fevereiro pela
fiscalização. Na sala de
massa e manipulação, por
exemplo, é preciso pintar,
consertar o piso, recolocar
azulejos e ladrilhos.

Outras irregularidades:
filtro de água da masselra
não estava funcionando;
falta de depósito apropria-
do para a farinha de trigo;
dois empregados sem uni-
formes (um sem camisa,
outro usando apenas um sa-
co de farinha sobre o
calção). O Sr José Teixeira
Gomes alegou que os repa-
ros estavam a cargo do só-
cio, que viajara para Portu-
gal.
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cLassifLcadíssimos
Hoje na capa

do Caderno de Imóveis.

A fiscalização começou 0a^Lóbrást autuada"por três infrações
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Empreendimentos e Construções S. A.
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Comlurb trabalha na Tijuca onde
Celamnto não provoca maremoto

;<:fi'w.t^iilw^<V%^^<<yvw-y,y7 ¦'¦ >'¦ y--yy'^-^4^^:-^y:-^—-'---- •¦ •¦---¦  --¦ 

As irregularidades no Restaurante
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Baaíbêck exigiram longa vistoria

Se celacanto não provoca maremoto
na Tijuca ou Grajaú, no entanto, curió-
sos personagens como Tildro e Creca há
meses vêm travando ferrenhas batalhas
nos muros dos bairros. A equipe da Com-
liuíb começou a difícil tarefa de apagar
as centena» de dlzeres existentes na Ave-
nida Edson Passos, os quais, por terem
sido escritos com spray especial, só serão
totalmente removidos na próxima se-
mana.

Além de escovao, espátula e cal, os
três garis que trabalharam ontem, utili-
zaram tinta e forte redutor para limpar
os paredões.

A ligação Avenida Edson Passos—Es-
trada do Alto dá Tijuca que, durante
anos, serviu de circuito para pegas, foi
pioneira nas Inscrições: os muros das
mansões do local sempre serviram para
anunciar peças de automóveis à venda,
divulgar equipes de automobilismo ou es-
timular pilotos vencedores.

"Esmeril saúda equipe Roda Livre"
— ostenta o muro de D Antônia Rodri-
gues Leitão — "o mais cobiçado pela ga-

' rotada, já que se situa exatamente na
Curva do Bandolin".

Moradora há quatro anos no n"? 1481
D Antônia não sabe precisar quantas ve-
zes pintou seu muro:

"Já virou rotina. Assim como corta-
mos a grama e regamos as plantas, man-
damos pintar o muro" — afirmou.

No Natal, a família pintou parte da
fachada da casa e, exatamente no dia
25, recebemos um presente especial: Pur-
pie Rio, escrito bem no meio do muro",
acrescentou.

O mesmo ocorre no extenso muro da
mansão n1? 4200 da mesma avenida, que,
depois de limpo "centenas de vezes", ad-
mitiu 18 Tijuca, Tildro, Creca e Esmeril,
segundo o jardineiro.

No trecho, não há qualquer Inseri-
ção alusiva à política. Já nas Ruas Con-
de de Bonfim, Cabo Frio, 18 de Outubro,
e Maracanã, lê-se, nos muros, Abaixo a
ditadura, Liberdades democráticas e, ain-
da, uma batalha de frases entre Tildro
e Esmeril.

mJá imaginou
um mundo
sem crianças?
neste, natal
ajude-as.
compre, cartões
e ageridas Unicef

wmdi
agradece a

'colaboração deste'veiculo.

Este é
o primeiro número
da sua assinatura do
JORNAL DO BRASIL

264-6807

AnastasiaVMonte Alto'
encenam a Batalha Naval das ExportaçõesSes em 1978.
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A CCN encerra o ano de 1978 ven-

cendo a batalha naval das exporta-
ções com dois laçamentos simultâneos.

Hoje vão ao mar o "MONTE ALTO",
navio cargueiro tipo SD-14 de 15.000
t.p.b. destinado à sua associada
Empresa de Navegação A liança S/A e
o "ANÀSTÁSIA ". 

graneleiro tipo
PRI-26/15, de 26.500 t.p.b. destinado à
International Freighling Co. empresa do
grupo Kalamotusis, da Grécia.

Ambos trarão mais divisas para o
país: o MONTE ALTO gerando fretes
para a bandeira nacional e o
ANASTASIA adicionando mais dóla-
res às exportações brasileiras.

Não podia ter sido mais eficiente o
ano de 1978para a CCN: 9 navios lan-
çadose 7 entregues.

Por isso, encaramos 1979 com gran-
de otimismo e com a certeza de que
continuaremos a merecera confiança

dos armadores brasileiros e estrangeiros,
que têm encomendado seus navios ao
Estaleiro Mauá, assim como do
Governo Federal, que firmemente tem
promovido o desenvolvimento da
indústria da construção naval e da
armação brasileiras.

Financiamento: Superintendência Nacional
da Marinha Mercante (SUNAMAM) Carteira de
Comércio Exterior do Banco do Brasil SI A [LAl t.V

ÉS?' ' «i
LANÇAMENTOS

ENTREGAS

O COMPANHIA COMÉRCIO E NAVEGAÇÃO
ESTALEIRO MAUA

t\ í\
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A Segurança Saclonal está em
perigo. Uma rápida leitura do que já
foi dito em torno do caso do desapa-
recimento do casal de uruguaios Li-
llan Cclibertl e Unlvcrslndo Dlaz de-
monstra que as autoridades encarre-
gadas de zelar pela ordem no Rio
Orando do Sul dizem coisas que nem
sempre correspondem ao real.

Veja-se: '_ 
'

No dia 21 de novembro, o diretor
da Divisão de Comunicação da Poli-
cia Federal no Rio Grande do Sul e
ex-chefe do Serviço de Censura pre-
via, Sr Paulo Leite, disse que o cpl-
sódio era "um cashiho bobo, sem a
menor importância". Dois dias de-
pois, o chefe do DPF, Coronel Moacyr
Coelho, desautorizou essa afirmação
boba. „ _.No dia 23 de novembro, o Sr Ed-
gar Fuqucs, coordenador policial da
Superintendência Regional da Policia
Federal no £s_j*io, anunciou sua
"certeza de que tudo ficará claro cm
pouco tempo". Agora, a policia acaba
de pedir prorrogação do prazo para
a conclusão do inquérito. O Sr Fuqucs
gastou mal sua certeza.

No dia 28 de novembro, o Sr Fu-
ques informou que "a Policia Federal
acredita em seqüestro". No dia S de
novembro, o Coronel Macksen de Cas-
tro Rodrigues, superintendente da Po-
licia Federal, anunciou que "não hou-
ve um seqüestro".

No dia 6 de dezembro, o Coronel
Rubem Moura Jardim, Secretário de
Segurança do Estado, disse que "não
houve envolvimento de policiais gaú-
chos no caso do casal uruguaio". On-
tem, deu à Assembléia uma nota na
qual reitera que "nenhum órgão está
envolvido" e informa que colocou Di-
di Pedalada, o policial reconhecido
como participante ão seqüestro, à dis-
posição da Policia Federal. Por que o
Secretário, no dia 6 de dezembro, era
tão categórico? Por que foi uma du-
pia de jornalistas quem identificou
Pedalada, e não a Secretaria?

A suspeita do seqüestro patroci-
nado por agentes uruguaios ofende a
soberania nacional.

A suspeita da participação de po-
lidais brasileiros ofende a moralida-
de pública.

A falta de nexo, as afirmações
falsas e as contradições que se encon-
train nas declarações das autoridades
policiais gaúchas ofendem a inteli-
gência âo pais.

Repita-se: as pessoas podem vi-
ver num regime autoritário, mas não
há regime que as possa obrigar a se-
rem tolas. Para aceitar semelhantes
declarações como verdades em si, o
contribuinte precisa pagar um caro
tributo áe cretinismo à esperteza
inepta.

Para Puebla

Serão 50 os bispos que participa-
rão da reunião da Ceiam, em Pue-
bia, e serão 10 os leigos que acompa-
nharão os trabalhos. /

O professor Cândido Mendes de
Almeida será o único leigo brasileiro
presente ao encontro.

O discurso

, Não deverá ultrapassar os 20 mi-
nutos a duração do discurso de hoje
do Presidente Geisel.

Boa parte de seu texto é dedicado
à lembrança dos fatos ocorridos no
ano que acaba.

O discurso vai parecer-se mais
com as outras mensagens de fim de
ano do que com os grandes discursos
politicos do Presidente.

Ainda assim, terá substancial tre-

cho sobro o futuro Institucional do
pais.

A quem interessar

Dl/, o Governo que os cidadãos
brasileiros residentes no exterior tôm
direito a requerer passaporte para re-
gressarem ao Brasil.

Não é verdade.

A Embaixada do Brasil em Argel
nega passaporte ao Sr Breno CapLs-
trono.

E o faz através de um mecanismo
sutil. Diz que pediu informações ao
Itamarati e ele ainda não respondeu.

• * •
Trata-se de expediente destinado

a encobrir a prepotência, a vassalagcm
e a pusllanimldade. Se um cidadão pe-
de um passaporte, cabe ao Governo
entregá-lo ou dizer por que não o
faz.

Essas histórias de instruções não
respondidas são lorotas. Ora enco-
brem a prepotência, ora encobrem o
medo dos funcionários de assumir a
responsabilidade das funções policiais
a que se dedicam, apesar de terem
feito concurso para um instituto que
leva o nome do Barão do Rio Bran-
co.

Se o Sr José Maria da Silva Pa-
ranhos vivesse no Brasil de hoje tal-
vez não tivesse oportunidade para con-
seguir passaporte na Europa, onde
viveu por tanto tempo.

Explica-se. O Sr Paranhos era fl-
lho do Visconde de Rio Branco, gran-
de personalidade do regime deposto
a 15 de novembro de 1889. E mais.
Além de ser monarqulsta, assinava-se
Barão.

E' pena que o Itamarati, transfor-
mado em dependência policial para
vigiar e punir exilados, tenha que
abrigar tão triste função em sua his-
tória.

Na pressa
O Governador de Minas Gerais,

Sr Ozanam Coelho, nasceu em Ubá.
Lá começou sua vida pública e no PSD
fez sua carreira.

Agora, com poucos meses de Go-
verno pela frente, está apressado. As-
sinou um decreto criando o Centro
Regional de Saúde, com sede na sua
cidade e, no mesmo Diário Oficial,
abriu crédito especial de Cr$ 41 mil
122 para atender as despesas do pro-
jeto.

Na pressa, o decreto foi publicado
com a seguinte anomalia:"e tendo em vista o disposto no
artigo 3° da lei n.° de de

, decreta".

Trata-se de um caso de decreto
psicografado, pois foi redigido sem que
se conhecesse o número da lei em que
se baseia.

Tudo em casa

O Sr Carlos von Schulgen, candi-
dato derrotado pela Arena do Espírl-
to Santo na disputa pelo Senado, está
eleito Prefeito de Vitória.

Assim é o regime. O cidadão se
candidata a senador, é sovado pelo
eleitorado e o Governo todo-poderoso
o hospilatiza dando-lhe a prefeitura

. daf Capital, que no tempo em que os
bichos falavam era preenchida por
sufrágio direto.

Boas cabeças
Chegam ao Rio, no dia 11, duas

das melhores cabeças da psicanálise
infantil na Europa.

São as analistas francesas Ginet-
te Raimbault e Françoise Dolto, de-
cana da psicanálise francesa, aos 80
anos, ,

Participarão da Jornada de Psi-
canálise e Pediatria, organizada pelo
Instituto Brasileiro de Psicanálise.

Lance-livre
o Governador eleito do Maranhão,

Deputado federal João Castelo, em-
barca hoje para os Estados Unido3 es-
tendendo a viagem até o Canadá. Du-
rante 10 dias conhecerá a economia
pecuária de Houston (Texas) e a ex-
periência canadense na exploração da
madeira e a sua indústria de pesca.

A Siderúrgica da Amazônia, Side-
rama, entrará em operação em 1979.
Esteve parada durante cinco anos.

O Senador indireto César Cais es-
tá concluindo um livro sobre o apro-
veltamento múltiplo das águas dos
rios brasileiros.

O Conselho de Esportes do Museu
da Imagem e do Som estará reunido
no dia 3. Vai escolher os vencedores
dos prêmios Golfinho do Ouro o Es-
tijcio de Sá no setor de esportes.

Através de uma cadela de televi-
são, o Governador de Pernambuco,
Moura Cavalcanti, vai transmitir, do-
mingo, uma mensagem de Ano Novo.
A Conciliação Nacional será o tema
principal.

O Seminário da Conceição, em
Cuiabá, foi cedido parcialmente pela
Cúria Metropolitana à Fundação Cul-
tural de.Mato Grosso. No local será
instalado o Museu de Arte Sacra. Con-
tara com recursos de Crf 600 mil pa-
ra a sua adaptação.

O Programa Landsat do Conselho
Nacional de Pesquisas está recebendo
fotografias do satélite a cada 18 dias.
A recepção é feita pela estação de
Cuiabá. Cada fotografia cobre uma
área de 32 mil quilômetros quadrados.

Os ex-assessores do Sr Nestor Jost,
oue trabalharam com ele como diretor
(1961-1967) e como presidente (1967-
1974) do Banco do Brasil, vão home-
nageá-lo, dia 9, com um almoço na
Churrascaria Gaúcha.

Em Pernambuco há 10 candidatos
ao cargo de prefeito do Recife. E 153
para as Secretarias de Estado.

No dia 6 estará reunida a Turma

Laguna e Dourados da Escola Militar.
Fazem parte da Turma, entre outros,
o ex-Presidente Mediei e o Vice-Pre-
sidente Adalberto Pereira dos Santos.

Será realizada de 5 a 7 de janeiro
o 4o Encontro Cultural de Laranj ei-
ras, em Sergipe. O patrono é o Mi-
nistro Euro Brandão.

O Instituto de Pesquisas da Ama-
zônia está desenvolvendo uma nova
vacina contra a malária.

v No próximo ano o campo de Xa-
reu, no Ceará, poderá começar a pro-
duzir. Localizado a 40 quilômetros do
litoral foi descoberto em dezembro de
1976.

O Prefeito de Niterói, Welington
Moreira Franco, recebeu ontem a vi-
sita de um grupo de índios xavantes.
A comitiva procurava pêlo cacique
Araribóia.

Em maio, o Brasilinvest promove
em São Paulo um seminário sobre li-
vre empresa e a integração nas Amé-
ricas.

O presidente da FIFA, João Have-
lange. será homenageado dia 24 pelo
Clube Comercial do Rio.

O novo Volkswagen com motor re-
frigerado a água terá tração e mo-
tor dianteiros. Será um pouco menor
do que o modelo Passat.

O Ministro do Exército, General
Fernando Bethlem, criou o Parque
Histórico Colônia Militar de Doura-
dos. Será subordinado ao 10? Regimen-
to de Cavalaria, em Dourados.

No próximo Governo 0 Senar (Ser-
viço Nacional de Aprendizagem Ru-
ral) poderá ser transformado em fun-
dação.

lima série de obras — holofotes,
piscina, lanchonete aberta na pedra e
uma estrada interna — será inaugu-
rada pelo Governo do Paraná dia 5 em
Vila Velha. A Associação de Defesa e
Educação Ambiental entrou na Justi-
ça do Estado com uma ação popular
contra as obras por considerá-las
agressivas à natureza.

EUA avaliam cirurgias inúteis
Washington — Cerca de

2 milhões de norto-
americanos foram submeti-
dos em 1077 a cirurgias des-
necessárias, segundo um re-
latórlo elaborado por um
comitê do Congresso. Desse
total, mais de 10 mil morre*
ram em conseqüência das
operações que sofreram.
Predominam entre as clrur-
glas inúteis a retirada do
íitcro e das amigdalas.

O custo dcstns cirurgias
chegou a 4 milhões do dóla-
rei (Cr$ 80 milhões). Houve
nos Estados Unidos cm 1077
um total de 21 milhões de
cirurgias, Os parlamentares
criticaram o dosnivcl do
qualidade do trabalho
módico nas diferentes regi-
ões e pediram que a Secre-
tarla de Saúde fixe normas
para que os médicos ope-
rem.

CASA NA PRAIA
RIO DAS OSTRAS

Vendemos linda cais em Rio dai Ottrai na AV. BEIRA MAR,
B40 (BOSQUE DA PRAIA), com 6 quartos tendo 2 suites, 3 ba-
nhelroí sociais um lavabo, 2 quartos e dolt banheiros de empre-
gada, ampla garagem para 6 carros, sauna, área de construção
320 m2 área total do terreno 980 m2, Ver no local • tratar com
o proprietário. V

Presidente da Associação
de Doadores fos campanha
para receber mais sangue

A presidenta da Associação Brasileira de Doa-
dores de Sangue, Sra Leonora Carlot» Osório, re-
novou, ontem, seu apelo aos associados da enti-
ilude e a todos os brasileiros quo não estejam do-
entes, para que doem sangue.

Acrescentou que essa época do ano é a mais
dlficll, porque, devido às festas • às férias escola-
res, aumenta o número de acidentes. Também nos
meses de calor, as doaoS-M M reduzem, enquanto
aumenta a necessidade do sangue.

No Rio, os doadores deverão comparecer ao
Instituto Estadual de Hematologia Artur Siqueira
Cavalcanti, na Rua Frei Caneca, B. Nas Capitais
onde existem associado, da entidade, deverão pro-
curar suas sedes e, nos demais Estados, os centros
hemoteráplcos.

"Todo brasileiro saudável, de 18 a 65 anos, com
mais de 50 quilos de peso, pode ser um doador vo-
luntário de sangue. Todos devem experimentar o
prazer que existe em dar o que temos de mais pre-
cioso — nosso sangue — em favor de um desço-
nhecido. É um gesto que multo dignifica o homem"
— disse ela.

Ceará não
tem caixão
para pobre

Fortaleza — A demlssle
de cinco dos oito carplntel-
ros da Santa Casa do Mlse-
rlcórdla, por baixos salários,
está obrigando as funerá-
rias a Importarem caixões
de São Paulo e Porto Ale-
gre, a preços altos, A crise,
que tende á se agravar,
atinge principalmente a s
pessoas pobres, pois o es-
toque dos caixões baratos
praticamente acabou.

O caixão simples, sem or-
namento, custa Cr$l mil e
o de luxo, Importado, chega
a Cr$ 20 mil. Para os donos
de funerárias, a Santa Casa
só pode pagar o mínimo re-
gional (Cr$ 1 mil 111,20) aos
carpinteiros, que acham
muito pouco. O pessoal que
restou continua fazendo os
caixões mais baratos, mas
a demanda é muito maior.

Este é o melhor,
e maior
presente do
ano!

Rua Barão 1Í
de Bom
Retiro, 865.

Sala - quarto com deps.
completas e garagem.
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Antecipe-se ao lançamento! Reservas desde já no local
diariamente até às 21 hs., inclusive sábados e domingos

Incorporação

Se 

Construção:

CH0ZIL
Financiamento

RESIDÊNCIA^

Planejamento

orcicom
ENGENHARIA LTDA.

Associados a
ADÊML EB Vendas: (CRECI 95)

JÚLIO BOGORICIN IMÓVEIS
Tijuca: - Rua Conde de Bonfim, 429 -Tels.: 288-5843,268-2046 e 268-9262.

Centro: - Av. Rio Branco, 156 - 8.° andar - Tels.: 224-1717,232-3428 e 222-8346.

Passe 4 horas por dia nos EEUU
sem sair do Brasil.

Curso básico - Conversação em 2 níveis para
principiantes e Intermediários.
Aulas diárias ou á combinar.
Grupos homogêneos de até 6 alunos.
Duração de cada nivel - 80 hs. Çr$ 6.950,00 p/nível.

Curso especial - Para níveis
avançados com Inglês comercial, ."business 

games", situações
1 empresariais típicas.

Duração do curso, 80 hs.
Cr$ 6.950,00.

• Professores ingleses
e americanos.\ 1 V^f _*• /

V I\Wj_\

Aulas no curso ou
em sua empresa
(Lei 6.297).
• Aulas particulares.

feedbach
Av. Princesa Isabel, 7 -
Grupo 230, tel.: 275-8249

Em janeiro,"também 
nó centro.

\VL
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BANCO DO Utnoo DO «IO SI JANIIBO 14,

JUROS DE LETRAS
HIPOTECÁRIAS

O pagamento dos juros de

letras hipotecárias de emissão

deste Banco, relativos ao cupão

n.° 64 correspondentes ao' 2.°

semestre do corrente ano, terá

início- no próximo dia 15 de ja-
neiro de 1979, devendo os por-
tadores comparecerem à Seção

de Crédito Rural e Hipotecário,

Rua Sete de Setembro n.° 32
— 5.° andar, das 10 is 14

horas.

Rio de Janeiro, 22 de de-
zembro de 1978.

(a) José Joaquim Pires de
Carvalho Albuquerque
Diretor — Área IV

lt»

*s



O Sr Carlos Mota assinala que,
antes da aprovaqao da lei estatlzando
os seguros da Area de acidentes de
trabalho, a Federagao Naclonal de
Companhlas de Seguros advertlu o
Qoverno, atravds dos Mlnlstros da
JustiQa, Milton Campos, e do Traba¬
lho, Jarbas Passarlnho, para a possl-
bllldade de irregularldades, dada a
falta de infra-estrutura do INPS para
acompanhar os processos e a propria
estrutura arcaica da Just 15a.

"A propria estrutura Judici&ria
tambem e a responsavel pelos enor-
mes prejuizos acarretados is compa-
nhias seguradoras e ao INPS", ressal-
tou o presidente da PNCS, observando
que as causas sao a falta de pessoal,
ausencia de jurisprudence unlforme
e o desconhecimento, por parte dos

Campti, RJ/F«4* Win P«nlr» I

O General Bethlem teveuma pausa visita

Campos recebe Bethlem e

ja preve 
transformagao em

area de seguranca nacional

Campos— O Prefeito Raul David Linhares J
Campos podera

neral Fernando ofl"
cialmente, da amplia?ao do contingente militar
area com a criacao de uma companhia de fuzileiros. ^

O General Bethlem visitou 0 56.° Batalhao de
Infantaria, a fazenda Piedade, do Exercito, e rece-
beu da Camara Municipal a Medalha do Merito Sal-
danha da Gama, mas nao fez qualquer pronuncia- pl^  U ¦ W
mento. Segundo 0 Prefeito, a producao de petroleo _ HJ| ¦ ¦ ¦T^V
na bacia de Campos e a instalacao de uma fabnca V m w V V ¦ |
de amonia e ureia justificariam a transforma§ao do ¦ Wm M M I
Municipio em area seguranca ¦ I
VISITA PRODUTIVA Milton Tavares, e da ^BFH ™ ™

o comandante do 56® Ba- £^a*'-* Aldengesellschaft
talhao de Infantaria, Te- Depois de visitar a fazen-
nente-Coronel Amaury Frie- da pie(lade) que 0 Exercito
ser, afirmou que a visita do 

pretewJe aproveitar para m Mriarannc nn Rrfl(ii|.Mmistro do Exercito foi abrigar uma possivei ex- Nossosendere?os no Brasil.
muito produtiva para Cam- pans.o de sua unMadei Filial S§0 Paulo „oeenac f,'cicas\
pos, pois significa a possibi- Ministr0 e trfe9 d08 Gene- (servindo empresas privadas e pessoas Tisicasj
Made de ser ampliada ^ 

^ Q acompanhavam Rua XV de Novembro, 137
unidade militar. receberam no 56? BI, em ce- Caixa Postal*. 30.427 - 01000 S&O PaillO

o General Bethiem che- rim6nla preskUda pelo Pre. Telefone: 229-0422
gou a Campos acompanna- Raul DaV}d Linhares,
do pelos Comandantes do &s medalhas do merilto Sal-
Exerci'to, General Jose Pin- danha da Gamia. o General
to Rabelo, da la. Regiao Mi- Milton Tavares ja havia re
litar, General A"t&n'° '®, cebido 

anteriormente a ho
reira Marques, da la. Di- l-cu 

rir> Trvftrpi+.n Gpneral mcnaRGm. —————————- -
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Seguradoras denunciam 
prejuízos

. . ^   «»nu ,I„ .««fnrt» rfrni niw.os.sos afio próprio» Juizes, dos problemas quei gn-Assim como o INPS, as compa-
nhlns seguradoras privadns |m enor-
mes prejuízos com ações por aclden-
tes de trabalho fundamentadas cm
laudos fraudados, denunciou o presl-
dente da Federação Nacional de Com-
panhlas de Seguro, Carlos Mota. In-
formou que indenizações por ações
acidcntàrias somaram este ano cerca
de CrS 50 milhões,

Os seguros de trabalho estão es-
tatizados há 11 anos, mas desde 1976
começou a crescer muito o número
de ex-segurados que recorrem à Jus-
tiça reivindicando indenização por
incapacidade fislea. A maioria alega
pslconeurose laboratlva ou perda de
audição, o que não tem evidência fi-
6ica. Foi o grande número dessas ale-
gações, em ações contra o INPS, que
levou o Juiz Flchtncr Pereira a des-
cobrir as fraudes.

Coisa antiga
"Hà 15 anos as companhias segu-

radoras vêm sendo atingidas por
enormes prejuízos decorrentes de lau-
dos periciais elaborados, multas vezes,
por esses mesmos peritos que hoje são
Acusados de fraude pelo Juiz da la.
Vara de Acidentes de Trabalho", aflr-
mou o Sr' Carlos Mota, referindo-s»
aos médicos Fernando Fraga « Nél-
•on Caparelll.

O Sr Carlos Motta acrescentou
qufl as companhias Atlantlca Boavlsta

Sul-América registram 109 laudos
de incapacidade por pslconeurose ou
pslconeurose mais perda de audição

cardiopatla, 95 dos qual» de cllen-
(et do advogado Wilson Luiz dos
Santos. Em cinco casos o advogado é o
Sr Dalvênio Torres Mota, preso por
fraudar um cliente e envolvido no
escandalo dos acidente dos trabalho.

Mais da metade doa processos afio
das duas Varas do Rio, mas há açõea
cm Mendes, Nova Iguaçu,.Barra do
Plraí, Mngé e Paracambl. Nessa clda-
de, o advogado Wilson Luiz doa San-
tos abriu 24 processos para operários
da Têxtil Brasil Industrial, do Grupo
Othon; os peritos Elson Bertollnl e Jo-
só N. Corrêa Júnior atestaram pslco-
neurose laboratlva em todos,

Dos seis processos que deram cn-
trada cm Mendes — quatro de clientes
do advogado Déllo César Leal e dois
de Wilson Luiz dos Santos — todos tl-
veram laudos de incapacidade física
para o trabalho com base em pslco-
neurose, de acordo com os peritos
Fernando Fraga e Nélson Caparelll. Já
o médico José Ribamar de Brito cx-
pediu quatro laudos de pslconeurose e
dois responsabilizando o sistema ner-
voso e a audição pela incapacidade fi-
sica dos cx-segurados.

Advertência

O Sr Carlos Mota assinala que,
antes da aprovação da lei estatlzando
os seguros da área de acidentes de
trabalho, a Federação Nacional de
Companhias de Seguros advertiu o
Governo, através dos Ministros da
Justiça, Milton Campos, e do Traba-
lho, Jarbas Passarinho, para a possi-
bilidade de irregularidades, dada a
falta de infra-estrutura do INPS para
acompanhar os processos e a própria
estrutura arcaica da Justiça.

"A própria estrutura Judiciária
também é a responsável pelos enor-
méis prejuízos acarretados às compa-
nhias seguradoras e ao INPS", ressal-
tou o presidente da FNCS, observando
que as causas são a falta de pessoal,
ausência de jurisprudência uniforme
e o desconhecimento, por parte dos

próprios Juizes, dos problemas que cn-
frentam as seguradora» com paga-
mentos elevados do Indenizações.

Salienta ainda que são Inúmeras
as Irregularidade», como rotenção dos
processos para quo as Indenizações se-
Jam mal» altas. Recordou, por exem-
pio, que todos os processos que dao
entrada no Inicio do ano na Justiça
somem das Varas de Acidentes de
Trabalho e só aparecem cm maio,
quando o salário minlmo é aumen-
tado; assim o cálculo das indeniza-
ções fica mais elevado.

Afirmou, também, o Sr Carlos Mo-
ta que os contadores Judiciais sem-
pre erram nos cálculos obrigando as
companhias seguradoras a contesta-
los, os processos demoram mais para
ser julgados e a Incidência da corre-
ção monetária aumenta. Outro problc-
ma é o acúmulo de processos na Jus-
tiça. Em São Paulo, por exemplo, a
Atlantlca Boavlsta Já tem audiências
marcadas para outubro de 1980:

"Se a petição Inicial der entrada
hoje no Foro, talvez a primeira au-
diência seja marcada para meados de
1981. Considerando que o valor Inde-
nizatório pleiteado sofre correção mo-
netária e juros, que se elevam a qua-
se 50% — superior, portanto, aos
rendimentos da Caderneta de Pou-
pança, significa que hoje, um valor
de Cr$ 100 mil fixado para uma inde-
nização já estará elevado para Cr$
200 mil, quando for realizada a pri-
meira audiência".

Lembrou que a jurisprudência no
caso da prescrição dos prazos é con-
trovertida e citou uma súmula do
STF: "a prescrição do acidente de
trabalho conta do exame pericial que
comprovar o acidente ou a natureza
da incapacidade", o que deverá dar
motivos a um grande número de pro-
cessos para revisão de indenizações.

"Há pessoas do INPS envolvi-
daa, Isto não há dúvidas" — aflr-
mou ontem o Juiz Paulo Sérgio
Fablão, que apreendeu três pro-
cessos administrativos da Previ-
dêncla para exame grafotécnlco,
pois acredita que esses funcloná-
rios preparavam os cálculos das
Indenizações para os clientes do
advogado Dalvênio Torres Mota,
aprovando-os mais tarde.

"Para nós, parece ser mes-
ma letra a que consta nos papel-
zinhos do Dr Dalvênio e nos pro-
cc&sos do INPS", afirmou a Cura-
dora Assy Mlrza Abrahan; que
acompanhou a diligência. O Juiz
lembrou que, há mais de um mês,
carta anônima ao Juiz Fichtner
Pereira, da la. Vara de Acidentes
de Trabalho, dizia: "Quem faz to-
dos os cálculos para o Dr Dalvênio
é o próprio contador do INPS".

O Juiz Paulo Fabião, que atu-
almente substitui o titular dá la.
Vara, explicou que a diligência foi
feita com base nos depolmentos_ e
investigações feitas pela Comissão
de Sindicancla. A informação bá-
sica, dada por pessoas que traba-
lham na la. Contadoria Judicial,
é que os processos do advogado
Dalvênio levavam sempre, anexa-
dos à capa, papéis com cálculos
da indenização a ser proposta ao
INPS. i

O Juiz tinha os tais papeizi-
nhos de 18 processos e pediu ao
INPS para examinar os processos

administrativos correspondentes, a
fim de comparar as grafias. Treze
foram encontrados e ontem o Juiz
selecionou três para exame no
Instituto de Criminalística Carlos
Éboll, que fará o trabalho no Pa-
láclo da Justiça.

"Nossas suspeitas parecem que
foram confirmadas e podem com-
provar o envolvimento de funcio-
nárlos do INPS nessa trama toda",
afirmou o Juiz, acrescentando que
a perícia será feita em caráter de
urgência. Para a Curadora Mlrza
Abrahan, "à primeira vista há uma
semelhança violenta, mas isso só
se confirmará com a perícia gra-
fotécnica".

Na reunião de ontem o Juiz
também foi informado que os ad-
vogados acusados de fraudar pro-
cessos acidentários estão trocando
a comarca do Rio por Magé e Bai-
xada Fluminense: "Já distribuíram
mais de 1 mil ações, uma vez que
aqui a barra pesou. Com essa es-
truturação e com a instalação da
Comissão de Correição, vamos ter
em 1979 uma nova filosofia no se-
tor de acidentes de trabalho".

O presidente da Comissão de
Correição, Juiz Joel Andrade, in-
formou ontem que foram selecio-
nados 15 dentre 50 processos para
reexame pericial, a ser feito nos
acidentados por peritos do Instl-
tuto Médico-Legal, nas salas de
perícias do Fórum. "Há uma in-
cidência grande demais de laudos
positivos com base em psiconeuro-
se com perda de audição", expll-
cou, "sendo que um deles loi leito

por perito não especialista em ps!-
qulatria".

Na primeira quinzena de Ja»
nelro começarão os novos inquérl-
tos, arrolando peritos e acidenta-
dos. Numa segunda fase, a Comls-
são verificará problemas nos car-
tórlos das duas Varas de Aciden-
tes, pois "a Comissão pretende
apurar tão profundamente quanto
possível o que há de errado, até às
últimas conseqüências".

Os funcionárias da Assessorla
Criminal da Procuradoria-Geral
de Justiça, Srs Gastão Lobão e
Everardo Lima afirmaram ontem
que foi requisitada a Instauração
de Inquérito policial contra o pe-
rito Fernando Fraga, acusado pe-
los Juizes Fichtner Pereira e Pau-
lo Fablão de dar sistematicamente
laudos positivos e com diagnóstl-
cos falsos.

O inquérito baseou-se cm ação
movida contra a América Fabril
Tecidos por Cleonice da Silva. A
perícia médica foi feita pelo Sr
Fernando Fraga, otorrinolaringo-
logLsta, que atestou ter vistoriado o
local de trabalho para ver a rela-
ção de causalidade entre a doença
e o serviço — uma das exigências
da lei.

No entanto, ficou provado que
ele não esteve no local, mesmo
porque deixara de existir em 1967,
O inquérito foi distribuído à 12a.
Vara Criminal, e, se for compro-
vada a denúncia, ele será proces-
sado judicialmente por falsa perí-
cia (Artigo 342 do Código Penal,
cuja pena é reclusão de dois a seis
anos).

Continuando as atividades

do Banco Alemão Transatlântico

agora também no Brasil

O General Bethlem teve urna pausa na visita

Campos recebe Bethlem e

já prevê 
transformação em

área de segurança nacional

Campos— O Prefeito Raul David Linhares
admitiu que o Município de Campos poderá ser
transformado em área de segurança nacional, du-
rante a visita à cidade do Ministro do Exército, Ge-
neral Fernando Belfort Bethlem, para tratar, ofi-
cialmente, da ampliação do contingente militar na
área com a criacão de uma companhia de fuzileiros.

O General Bethlem visitou o 56.° Batalhão de
Infantaria, a fazenda Piedade, do Exército, e rece-
beu da Camara Municipal a Medalha do Mérito Sal-
danha da Gama, mas não fez qualquer pronuncia-
mento. Segundo o Prefeito, a produção de petroleo
na bacia de Campos e a instalação de uma fábrica
de amônia e uréia justificariam a transformação do
Município em área de segurança nacional.

VISITA PRODUTIVA Milton Tavares, e da la.
Brigada de Infantaria, Ge-
neral Jorge Sá Freire.

Depois de visitar a fazen-
da Piedade, que o Exército
pretende aproveitar para
abrigar uma possível ex-
pansão de sua unidade, o
Ministro e três dos Gene-
rais que o acompanhavam
receberam no 56? BI, cm ce-
rlmônia presidida pelo Pre-
feito Raul David Linhares,
as medalhas do mérito Sal-
danha da Gama. O General
Milton Tavares já havia re
cebido anteriormente a ho
menagem.

O Comandante do 56' Ba-
talhão de Infantaria, Te-
nente-Coronel Amaury Frie-
ser, afirmou que a visita do
Ministro do Exército foi
muito produtiva para Cam-
pos, pois significa a possibi-
liidade de ser ampliada a
unidade militar.

O General Bethlem che-
gou a Campos acompanha-
do pelos Comandantes do
Exército, General José Pin-
to Rabelo, da la. Região Mi-
litar, General Antônio Fer-
reira Marques, da la. Di-
visão do Exército, General
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Assaltantes roubam loja du
cidade paulista de Franca e
levam Cr$ 1 milhão 500 mil

São Paulo — Com chaves especiais e uma fura-
deira elétrica, ladrões roubaram, na madrugada de
ontem, na cidade de Franca, Cr$ 1 milhão 500 mil
do Magazine Luísa, um dos maiores do interior
paulista.

O dinheiro, roubado de um cofre, era toda a
féria do fim de ano da loja. A polícia ainda nao tem
nenhuma pista sobre os ladrões.

testemunhas, ali se dlsper-
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FACULDADE

Em São Bernardo do
Oampo, sete homens arma-
dos com revólveres — um
deles com uma carabina —
assaltaram, no Início da
tarde de ontem, o posto do
Banco Real localizado no
campo da Faculdade de En-
genharla Industrial, rou-
bando Cr$ 711 mil.

Os assaltantes chegaram
às 13hl5m e Imobilizaram
as 12 pessoas quo estavam
no posto, obrlgando-as a se
deitarem de bruços, no
chão. Em seguida, tomaram
o automóvel de dois estu-
dantes e fugiram, abando-
nando o carro a um quilo-
metro do campo, segundo

saram e fugiram a pé.
O assalto não durou ma»

do que cinco minutos, se-
gundo informou o delegado
do 3o Batalhão do 3o Distri-

to Policial de São Bernardo
do Oampo, Luis Aurélio
Santos Garcia. Acrescentou
que, apesar de ontem ser
dia de pagamento de fun-
cionárlos e professores da
Faculdade de Engenharia
Industrial, sua direção não
pediu nenhuma p r o t eç à o
policial."Além disso, o posto não
oferecia condições de fun-
cionamento com segurança.
No momento do assalto, o
guarda estava carimbando
cheques" — concluiu o dele-
gado.

SNI faz convênio com Itamarati e CNPq
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Hospital dirá como menino Amesa afirma que realidade
morreu de hidroíobia e mãe exigiu mudanças no projeto
diz que confiou nos médicos urbanístico para Alagados

Brasília — A Pundaç&o Hospitalar do Dltftrlto
Federal prometeu a divulgação hoje do relatório da

. _ * _ __._* lLlJ__i__.f_>Li__i __J_k mYIlrMM

'e por isso não tive culpa. Eu confiei nos médicos
Ela também afirmou, chorando, não saber que

precisava vacinar contra mordida de cachorro. Mi-
neira de 31 anos, há 20 no Distrito Federal e há
sede na cidade satélite do Gama, ela tem mais no-
ve crianças. Está confusa, nervosa e preocupada:
desempregada, os Cr$ 2 mil 800 que ganhou ao ser
demitida da Novacap já acabaram.
CARTA HUMANA

A alimentação que rece-
beu de estranhos após a
morte de Nilton dura no
máximo um mês.

Ela declara que o nervo-
slsmo foi responsável por
sua declaração à televisão,
antes da morte de Nilton,
quando afirmou que não
avisara o médico sobre a
mordida do cão. Hoje, D
Áurea destaca que avisou
ao primeiro médico e só não
fez o mesmo com os outros
porque eles não a deixaram
falar. Achou a carta do Ml-
nistro Almeida Machado
"multo humana" e rejeita
as acusações de que a mor-
te do filho é culpa sua, atri-
toutodo-a aos médicos.

Brasilia — O texto do
convênio firmado na sema-
ma passada entre o Mindsté-
rio das Relações Exteriores,
o Serviço Nacional de Infor-
mações e o CNPq (Conselho
N a c i o n a 1 de Desenvolvi-
mento Cientifico e Tecnolo-

gico) — para a troca de £ Áurea, mãe da criança, confiou nos médicos rasTÔRIA
informações e assistência
técnica entre os orgaos —
foi publicado ontem no Diá-
rio Oíicial da União, mas
não revela os custos ftoan-
ceio-os das operações previs-
tas.

Aeronáutica vê atraso em Viracopos
BANCO CENTRALDO BRASIL

Brasilia — A construção
do Aeroporto Metropolitano
de São Paulo sofrerá um
atraso de um ano e meio
a dois anos se o Governo
estadual decidir transferi-lo
para Viracopos, disse o por-
ta-voz do Ministério da Ae-
ronáutica, Coronel Ivan

Beiinardtoo da Costa. Os es-
tudos para a localização do
Aeroporto em Caucaia do
Alto já foram entregues ao
Ministério da Aeronáutica
para apreciação, segundo o
Coronel Ivan, que acha um
retrocesso" qualquer mu-
dança, agora".

Governador critica seu sucessor
Salvador — O Governa-

dor Roberto Santos dirigiu
ontem criticas à adminis-
tração anterior à sua — a
do Sr Antônio Carlos Maga-
lhães, que .retornará ao Go-
verno do Estado no próximo
ano ao revelar ter gasto
quase Cr$400 milhões para
saldar compromissos assu-

mldos pelo antecessor, na
construção do Centro Admi-
nistrattvo da Bahia. Somen-
te no prédio do Departa-
mento de Edificações Públi-
cas" reinaugurado ontem,
foram gastos Cr$ 57 milhões
após a inauguração pelo
Governador anterior, disse
o Sr Roberto Santos.

COMUNICADO DEDIP N? 653

OFERTA DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS
LETRAS DO TESOURO NACIONAL. (LTN)

DE 1 ANO (365 DIAS) DE PRAZO A VENCER

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o dis-
posto no artigo 2? da Lei Complementam. 12, de 08.11.71, o
no § 1?, do artigo 1?, do Decreto-Lei n? 1.079, de 29.01.70.
torna público que acolherá no período de08a 10.01.79 e no ho-
rário das 10:00 às.16:00 horas, propostas de Instituições Finan-
ceiras para compía de LETRAS DO TESOURO NACIONAL,
como s^9q^Ta'NTE 

DA EMISSÃO: Cr$ 3.000 milhões
18.01.79
18.01.80.

DATA DA EMISSÃO:
DATA DO RESGATE:

Senador quer nova política de terras
va política fundiária que
aumente o número de pro-
prfetáròos rurais. O Senador
defendeu a criação de pia-
nos de colonização em
grandes áreas improdutivas
de propriedade do Estado.

Salvador — O Senador
eleito Lomanto Júnior, da
Arena, anunciou em entre-
vista coletiva que vai pro-
por a suspensão da titu-
lação de terras com área
superior a 100 hectares até
que o Governo fixe uma no-

Censura não confirma liberação de filme
Brasília — Sem confir-

mação oficial, chegou à sala
de imprensa do Ministério
da Justiça a noticia de que
o filme O Pais de São Sa-
ruê, do cineasta Wladimir
de Carvalho, será liberado
na próxima semana, depois

üe passar cinco anos com
sua exibição proibida no
país. O cineasta pediu re-
visão da proibição há 20
dias. No momento ele está
no Rio filmando Sem Rir,
Sem Chorar, sobre a Revo-
lução de 1930.

Carro da polícia será movido a álcool
São Paulo — A frota da

Secretaria de Segurança
Pública passará a ser movi-
da a álcool, de acordo com
convênio assinado com a
Fundação para o Incremen-

to da Pesquisa e do Aperfel-
ço a m e n t o Industrial. Ini-
cialmente serão adaptados
58 Volkswagen 1300 ao pre-
ço de Cr$ 7 mil 829 por car-
ro.

Construtor é responsável por mortes
Recife — O relatório final ciar o construtor do prédio,

do inquérito policial que
apurou a responsabilidade
pelo desabamento de de-
pendências do Instituto
Santa Terezinha, em Ja-
boatão, no dia l1? de agosto
último, concluiu por indi-

Sr Salveliano Bertulino da
Silva, como única pessoa
culapda pelo acidente que
provocou :a morte de três
crianças e ferimentos em
mais nove. O construtor es-
tá desaparecido.

Reitor não recebe alunos contra médicos
Salvador — O Reitor da

Universidade Federal da
Bahia, Augusto Mascare-
nhas, não recebeu ontem a
comissão de membros do
Diretório Central dos Estu-
dantes e diretórios acadê-
micos que havia marcado
audiência, confirmada pela
Reitoria, para pedir sindi-

canela sobre á morte do es-
tudante José Alberto Mace-
do Costa em decorrência de
mau atendimento no Servi-
ço Médico da Universidade.
Os estudantes querem-um-
representante na comissão
de sindicância, e que ela se-
ja formada por pessoas
isentas.

Bispo processa invasores de catedral
— O Bispo de último domingo, interrom-

pendo-a com palavras inju-
riosas. O' Incidente estaria
relacionado à questão da
posse da ilha de São Pedro,
no baixo São Francisco, rei-
vindicada pela família Bri-
to e ocupada por descen-
dentes dos iniddos xocós,
com o apoio da Igreja.

Aracaju
fcropriá (SE), D José
Brandão de Castro, entra
hoje com queixa-crime con-
tra João Guimarães Brito,
Ivan José Aires de Freitas
Brito e Paulo Resende Fi-
gueiredo, por terem invadi-
do a missa que celebrava
na catedral da cidade no

navalImagem está pronta para procissão
Salvador — Inteiramente cissão marítima pela Baía

restaurada pela especialista
Selma Silveira Danneman,
íoi devolvida ao altar da
igreja da Boa Viagem a
imagem oitocentista do
Bom Jesus dos Navegantes,
que participará da pro-

Defensores do mar mandam saco com piche
Fortaleza — Um saco rio Especial do Meio-Ambi-

de Todos os Santos em 1*?
de janeiro de 1979. Antes
de viajar para Recife, on-
tem, o Cardeal D Avelar
Brandão Vilela voltou a pe-
dir moderação nas festas
religiosas da Bahia.

plástico com areia e piche
recolhidos nas praias du-
rante o Natal foi enviado
pela Sociedade Cearense de
Defesa da Cultura e do
Meio-Ambiente ao Secreta-

ente, Paulo Nogueira Ne-
to, com uma carta denun-
ciando a poluição do mar
pelos petroleiros que des-
carregam no porto de Mu-
curipe.

2. As propostas das Instituições Financeiras poderão ser de dois
tipos:

a) competitivas (mínimo de Cr$ 1.000.000,00): deverão
conter o preço de aquisição desejado pela Instituição
Financeira, sob a forma de taxa de desconto ao ano so-
bre o valor nominal de resgate das LTN, bem como o
valor líquido por Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), expres-
so com até 3 casas decimais, que prevalecerá sempre
para efeito de apuração;

b) não competitivas (mínimo de CrS 100.000,00 e má-
ximo de CrS 5.000.000,00): o preço de compra será a
taxa média de desconto apurada nas ofertas competiti-
vas de que trata.este item.

3. As Instituições Financeiras deverão apresentar suas propostas,
(modelo fornecido pelo DEDIP) em envelope fechado, ao
BANCO CENTRAL DO BRASIL, nas seguintes praças:

1 - RIO DE JANEIRO (RJ)
Departamento da Dívida Pública- DEDIP
Praça Pio X n? 7,11? andar - tel. 244-2662

2- SÃO PAULO (SP)
Divisão Regional da Dívida Pública
Av. Paulista n? 1.682 - 6? andar - tel. 285-5202

3- BELO HORIZONTE (MG)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Av. Prudente de Morais, 135-1? andar-tel. 335-5030

4-CURITIBA (PR)
Núcleo Regional da Dívida Pública
Rua Marechal Deodoro nr 558 • tels. 23-3286
e 32-7311-r. 28

6- PORTO ALEGRE (RS)
Núcleo Regional da Dívida Publica
Av. Alberto Binsn? 348-1? andar-tel. 241-727

6-SALVADOR (BA)
Departamento Regional de Salvador -.„<eoc
Av. Estados Unidos n? 28 - 7? andar-tels. 242-1695
e 2434066, r. 154

7-RECIFE (PE) : ¦
Departamento Regional de Recife
Rua Siqueira Campos n? 368 - tel. 224-3325.

4. Os formulários a serem utilizados pelas Instituições Financei-
ras serão distribuídos nó dia 05.01.79; no horário das 14:00 as
16:30 horas, nos locais mencionados no item anterior.

As propostas para aquisição de LTN deverão ser apresentadas
pelas Instituições Financeiras, observados os limites estabelecidos
no item 2 deste Comunicado, utilizando formulário próprio para
cada tipo, assinado por dois diretores,ou por funcionários devida-
mente credenciados para esse fim, cujos nomes e cargos serão
identificados mediante aposição de carimbos.

é facultado às pessoas físicas e jurídicas participarem das
ofertas de LETRAS DO TESOURO NACIONAL de que trata
este Comunicado. Essa participação far-se-á por intermédio de
Instituições Financeiras.

O DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA procederá d
apuração das propostas no dia 12.01.79, reservando-se o direito
de, a seu critério, aceitar total ou parcialmente as propostas, ou
mesmo recusá-las.

8. As propostas de compra de LTN, apresentadas com Incorre*
ção no seu preenchimento, serão automaticamente excluídas da
licitação.

9. O BANCO CENTRAL DO BRASIL no dia 12.01.79 Infor»
mará por escrito, no horário das 16:00 ès 16:30 horas, direta-
mente às Instituições Financeiras o resultado da oferta e, pela
imprensa, no dia seguinte, apenas as taxas máxima, média e ml-
nima aceitas.

10. As LETRAS DO TESOURO NACIONAL, objeto desta ofer;
ta. estão subordinadas às normas estabelecidas pelo Decreto-Lei
xfi 1.338, de 23.07.74, com as alterações previstas no Deçre-
to-Lein? 1.494, de 07.12.76.

11. O pagamento das LTN, nas ofertas aceitas por este Banco»
será efetuado pela Instituição Financeira da seguinte forma:

a) para as ofertas competitivas: _
1 - em cheque, contra a entrega dos títulos;

b) para as ofertas nao competitivas:
1 - em cheque, 10% do valor da proposta por ocasião

da sua apresentação; o saldo contra a entrega dos
títulos.

12 A custódia dos títulos contra pagamento será processada no
dia 1801.79. até as 15:00 horas, utilizando-se a mesma rotina ja
em vigor para a liquidação das LETRAS DO TESOURO
NACIONAL.

13. As LTN de que trata o presente Comunicado serão custodia-
das no Banco Central do Brasil, sob a for/na de registro contábil,
de acordo com a Carta-Circular n? 262, de 20.03.78.

Rio de Janeiro (RJ). 14 de dezembro de 1978.

DEPARTAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA
a) Chefe de Departamento .

D Áurea pretende fazer
um exame porque, desde
que o menino morreu, está
"lerda da cabeça", mas
mesmo assim, repetindo vá-
rias vezes a mesma coisa,
conta a história que termi-
nou dia 20 com a morte de
Nilton, o primeiro filho que
perdeu. .;

No dia 6 de setembro Nll-
ton brincava na rua quando
foi mordido por um cachor-
ro. "Um moço do carro do
MDB" acudlu. A mãe levou
o menino ao Pronto Socorro
do Hospital do Gama, onde
um médico ainda não iden-
tificado perguntou o motivo
do rasgão na perna do me-
nor. D Áurea afirma que
disse se tratar de uma mor-
dida de cachorro, e que o
médico, depois de perguntar
e ser informado de que o
cão não pertencia à família,
receitou uma injeção de
Benzetacil, BUiturou a ferida
e recomendou que voltasse
em oito dias para retirar
os pontos.

Na data marcada Nilton
voltou ao hospital, retirou
os pontos e a ferida cicatri-
zou bem. No dia 10 de de-
zembro, domingo, o menino
começou a sentir febre e
dor de cabeça, refugando a
água para 'tomar remédios
e assustando-se quando as
pessoas s e aproximavam
para lhe falar. Dia 11 à noi-
te D Áurea voltou ao Hospi-
tal do Gama,'onde, segundo
conta, o médico Salim Ga-
briei não a deixou falar,
apesar das crises de agi-
tação de Nilton. Após um
exame ma lingua do menl-
no, o médico afirmou que
os sintomas eram de "ma-
nha/', e receitou um reme-
ddo para febre. No dia se-
guinte, como 0 menino pio.
rasse, dona Áurea voltou ao
hospital e, atendida pelo
médico Manir — ela não co-
rhece o nome completo •—
voltou a ouvir que o menor
não tinha nada e recebeu
instruções para aumentar a

Táxis ficam
22,1% mais
caros dia 8

dosagem do remédio para
febre.

No dia 13, já com dificul-
dade para manter o menino
sem convulsões, dona Áurea
mais uma vez voltou ao
Hospital do Goma, e dessa
vez, conta ela, os médicos
e x amdnaram detidamente
Nilton e recomendaram
1 m edlata internação. En-
quanto o menor aguardava
a liberação da gula de in-
temação, uma enfermeira
de passagem teria pedido a
um outro médico que obser-
vasse o menino. Este, após
fazer o teste do vento e da
água e conversar com um
colega, perguntou à mãe so-
bre se o garoto fora mordi-
do por alguim cachorro.
Confirmado o fato, Nilton
foi internado imediatamen-
te no Hospital da Base de
Brasilia, onde faleceu uma
semana depois.

Salvador — Após uma semana, o presidente da
Amesa — Alagados Melhoramentos S/A — Wilson

Sue 
"as modificações foram introduzidas por força

a realidade que estamos vivendo".
Segundo o Sr Angelim, as mudanças foram ne-

cessárias devido a reclamações dos moradores dos
alagados, que recusaram, por exemplo, a idéia de
uma área verde de propriedade comum, preferindo
um quintal e jardim: "Cada um quer se sentir do-
no do espaço de terra e ai cuida mesmo. Se a área
é de todo mundo, ninguém liga".

JORNAL DO BRASIL

POBREZA

O Diário Oficial do Rio
de Janeiro publica hoje a
Resolução n? 99 da Secreta-
ria Municipal de Obras que
determina o aumento de
22,1% para os táxis e pror-
roga até 9 dia 7 autorização
para a cobrança fixa da
bandeira-2 e que Iria até
o fim do mês. Com o au-
mento que entra em vigor
a partir do dia » a bandel-
rada passa para Cr$ 10, o
quilômetro rodado para Cr$
3,42 (bandeira-1) e Cr$ 4,10
(bandeira-2).

A bandeira-2 vinha sen-
do utilizada como tarifa
única desde o último dia 7,
sob a justificativa para a
arrecadação do 13' salário
dos motoristas de táxis. Se-
gundo o vice-presidente do
Sindicato dos Condutores
Autônomos, Sr José Pereira
de Souza, os motoristas utl-
lizarão tabelas plastificada*
enquanto o Instituto de Pe-
sos e Medidas não iniciar
a aferição dos taximetros,
o que só deverá ocorrer em
fins de janeiro.

AUMENTOS

Com base em uma deter-
minação do CIP este ano,
o aumento das tarifas para
os táxis deveria ocorrer de
seis em seis meses, mas este
critério foi alterado em no-
vembro último quando de-
veria haver um novo rea-
juste complementando o s
22% autorizados em Junho
deste ano.

A morte de Nilton, apesar
da polêmica criada, da car-
ta no Ministro Almeida Ma-
chado e das criticas ã orga-
niza;ão da saúde no Distri-
to federal e no pais, não
sei viu para melhorar as
condições sanitárias da cl-
dade do Gama. O cão raivo-
so está morto, mas não foi
a Saúde Pública quem o
matou, pois nem ao menos
o cachorro foi procurado. A
familia de Nilton — a mã-;,
nove Irmãos, uma tia e três
pi.rnos — bem como uma
família vizinha, que teve
um das crianças mordidas
pelo mesmo cão, foram va-
cinadas. Mas todas as ou-
trás crianças da redondeza,
que tiveram contato com
Ni.ton e possivelmente com
o cachorro raivoso, não fo-
ram imunizadas. Também
não houve vacinação contra
hidrofobia nos outros cães
da cidade.

A rua onde Nilton mora/
va não tem calçamento
nem esgoto. O lixeiro, que
passa diariamente, não pa-
rece realizar atendimento
suliciente, pois o lixo se
amontoa na rua e em volta
dos barracos. A época de
chuvas aumenta os proble-
mas sanitários, pois o es-
coamento insuficiente for-
ma poças de lama na rua,
atraindo mosquitos e mos-
cas. O Serviço de Saúde Pú-
blica é ineficiente até mes-
mò quanto à orientação aos
moradores do Gama; as
crianças fazem suas neces-
sidades no melo da rua, e
brincam sobre elas depois,
raramente tomam banho e,
em sua maioria, não usam
sapatos. Quanto à pre-
venção de doenças, o Servi-
ço é igualmente ineficiente.
Dona Áurea, chorando, afir-
mou. "Eu não sabia que
nrecisava vacinas contra
mordida de cachorro. Eu fui
lá no hospital logo, e por
isso não tive culpa. Eu con-
fiei ros médicos".

General Enio
se antecipa
à expulsória

Brasília — O General
Enio Pinheiro dos Santos,
Diretor de Obras die coope-
ração do Ministério do
Exército, pediu transferên-
cia para a reserva. Ele é
o mais velho General-de-
Divisão no Almanaque do
Exército. Oriundo da arma
de engenharia e aspirante
de novembro de 1938, foi se-
cretário-géral do ministério,
à época em que era Minis-
tro o General Silvio Frota.

O General Enio iria ser
de qualquer forma enqua-
drado na cota compulsória
que determina a passagem
para a reserva de oficiais-
generais todos os anos para
permitir a renovação dos
quadros e o acesso de novos
oficiais aos postos supe-
riores. Ele hoje se encontra
no Rio de Janeiro, gozando
suas férias, na residência de
uma filha que mora em
Ipanema, esperando apenas
a publicação do decreto do
Presidente da República
transferindo-o para a reser-
va.

A perspectiva agora é de
que também serão enqua-
drados na cota de reserva
compulsória — a chamada
expulsória — os Generais
Hugo Abreu, os Generais-
de-brigada Rubens Restell,
Aridio Brasil, Edmundo
Murgel e Hélio Ibiapina Li-
ma, já tendo pedido trans-
ferência para a reserva o
General-de-Brigada Lauro
Dieguez, que também seria
atingido pela cota.

EXPLICAÇÕES
O projeto do Sr Mauricio

Roberto previa a instalação
de quatro fases de lotes:
um apenas com um banhei-
ro construído e o resto da
área coberta, com as quatro
paredes erguidas, outro com
o banheiro e a cozinha
construídos, um terceiro
com banheiro, cozinha, sala
e quarto dividido, e, final-
mente, a casa completa.

A Amesa modificou essas
especificações para lotes
com apenas o banheiro co-
berto, sendo o restante des-
coberto e algumas casas
sem mesmo as quatro pare-
des erguidas, outros lotes
parcialmente cobertos, e a
casa oca, com telhado, mas
sem divisões Internas:"E' que as quatro paredes
previstas pelo arquiteto
Maurício Roberto limitam a
ação do morador que quer,
ele próprio, construir sua
casa e modificá-la a seu
gosto. Além disso, isso possl-
bilitou o barateamento das
habitações, adequando me-
lhor seu preço às condições
financeiras dos futuros mo-
radores" —..informou o Sr
Wilson Angelim.

Em entrevista publicada

Prova para
magistério
reúne 5 mil

A prova única com 50
perguntas de múltipla esco-
lha do concurso ao magisté-
rio estadual reuniu ontem
em 14 municípios 5 mil 246
candidatos, dos quais ape-
nas 55 fizeram o exame na
Fundação Escola de Serviço
Público, em Botafogo. Vá-
rios candidatos não fizeram
a prova por terem chegado
após às 9h, fixada para o
seu inicio.

O gabarito da prova será
liberado dia 2 e no dia 31
de janeiro será divulgada
relação nominal dos apro-
vados. Os candidatos no Rio
não encontraram dificulda-
de na prova que constou
de 25 questões sobre funda-
mentos da Educação,
abrangendo Psicologia, Fi-
losofia, Sociologia e Biolo-
gia. As 25 restantes eram
de profissionalização.

Demolidor
de sobrado
é indiciado

pelo
em 22 de dezembro, o Sr
Mauricio Roberto criticou a
construção da fase experl-
mental de 121 casas, onde
os executores baianos "de-
turparam uma porção de
coisas, construindo a me-
nos: por exemplo, as insta-
lações de água, luz e esgoto,
deveriam passar por uma
viela que acompanhava as
paredes dos fundos das ca-
sas. Mas a companhia con-
cessionária achou que o me-
ditíor não podia ficar lá
dentro. Apenas para como-
didade dela. Para que,
quando seu funcíçnário fos-
se lá, não precisasse andar
dentro da viela".

"O esgoto foi feito" — re-
bateu o Sr Wilson Angelim
— "faltando luz e água por
Impedimento das normas
de segurança da Embasa
(Empresa Baiana de Sanea-
mento) e da Coelba (Com-
panhia de Eletricidade da
Bahia), que não permitem
fazer esse tipo de ligação.
A Coelba, então, é irreduti-
vel, mas nós conseguimos
junto á Embasa a colocação
dos tubos de água nesta se-
gunda fase, que abrange 341
casas."

Henning
entrega
medalhas

O Ministro da Marinha,
Almirante-de-Esquadra Ge-
raldo Azevedo Henning,
presidiu, ontem, às 16h, no
salão nobre de seu gabinete,
no Edificio Almirante Ta-
mandaré, a solenidade de
entrega de medalhas de ou-
ro, prata e bronze aos 29
artistas plásticos partici-
pantes da exposição de pin-
tura denominada "Salão de
Marinhas —1978".

Após a entrega das meda-
lhas, o Ministro da Marinha
condecorou o presidente da
Sociedade Brasileira de Be-
las-Artes, Sr Sansão Cam-
pos Pereira, com a Medalha
do Mérito Tamandaré e dis-
se que vê "em 1979 um ano
de esperança e união entre
os brasileiros", desejando a
todos os brasileiros "muita

paz e muito amor".

Geisel livra
Mato Grosso
de déficit

Belo Horizonte — O enge-
nheiro José Alberto Alves
de Brito Pinheiro, responsa-
vel pela demolição este ano
de um prédio tombado pelo
Patrimônio Histórico e m
Ouro Preto, pode ser conde-
nado a pena de seis meses
a dois anos de prisão e a
pagar multa de Cr$. 1 mil
a Cr$ 20 mil, se a Justiça
acolher relatório da Policia
Federal.

Ao enviar à 4a Vara Fe-
deral o inquérito que apu- •
rou o caso, o delegado Antô-
nio de Paulo Oliveira qon-
lulu que o indiciado, "pelo
fato de já ter sido represen-
tante do IPHAN (Instituto
Nacional do.Patrimônio
Histórico e Artístico Nacio-
nal) durante três^anos, es-
tava Inteiramente a par da
legislação vigente, aplicável
aos monumentos históricos,
e sua decisão foi consciente,
demonstrando um total
descaso para com Interesses
da União, mais especifica-
mente para com um monu-
mento histórico de valor
lmenstuvável".

SEM AUTORIZAÇÃO

Segundo o relatório do
delegado de Policia Federal,
os depoimentos prestados
pelo indiciado, pelo proprie-
tário do prédio, Sr Luis
Carlos Pires da Silva, e pelo
Secretário de Obras Públi-
cas de Ouro Preto, Sr José
de Souza Barros, "corrobo-
ram a circunstancia de que
ao ser iniciada a demolição
não havia autorização, da
Prefeitura local nem auto-
rização do IPHAN". O enge-
nheiro havia sido contrata-
do para restaurar o prédio
localizado na Rua Sâo José,
números 154, 158 e 162. Foi
indiciado no Artigo 165 do
Código Penal por destruir
coisa tombada pela autori-
dade competente, de valor
histórico.

Brasília — O Presidente
Erne&to Geisel aprovou ex-
posição de motivos dos Ml-
nistros da Fazenda, Interior
e Planejamento liberando
ao Estado do Mato Grosso
(Norte) dotação suplemen-
tar de Cr$ 6 bilhões e 100
milhões a ser aplicada no
exercício 197*8/1979. Ao défi-
cit. esperado' em 31 de de-
zeimbro próximo correspon-
dem Cr$ 1 bilhão e 800 mi-
lhões.

Do restante, Cr$ 3 bilhões
e 200 milhões correspondem
ao déficit de caixa esperado
para o próximo ano pelo
Governo estadual. Ao paga-
mento de amortizações e
acessórios da divida do Esta-
do em 1979 correspondem
Cr$ 1 bilhão e 100 milhões.

O s Ministros assinalam
que, ao contrário do novo
Estado de Mato Grosso do
Sul, Mato Grosso deverá
acusar um déficit substan-
ciai no próximo ano, "caso
não sejam tomadas provi-
dências, tanto pelo Governo
federal como pelo Governo
do Estado".

Bispos vão
recomendar
novo sínodo

Brasilia — Após dois dias
de reunião da presidência
com diversos bispos da
CNBB, a Conferência apro-
vou o encaminhamento à
Santa Sé de proposta para
realização de um sínodo es-
pecial destinado a proceder
a aprovação final do Novo
Código de Direito Canônico.
A sugestão ainda será exa-
minada pela Assembléia-
Geral de Itaici, mas sua
aprovação é considerada
garantida.

t-\
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Bares ameaçam não abrir hoje para evitar distúrbios
Oi banco» n&o abrem hoje e as re-

partições públicas federais e estaduais
só funcionarão até às 12h30m. O comer-
cio mantém seu horário normal, mas os
donos de bares tradicionais ameaçam fe-
char caso se repitam as ruidosas manl-
ícstaçôes de antes do Natal, quando fo-
ram grandes os prejuízos com material
quebrado e furtos.

O movimento nas agências baneft-
rias ontem — último dia de expediente
do ano — foi menor que o esperado, e
Inferior ao verificado na véspera de Na-
tal, apesar das filas, sobretudo à tarde,
para o pagamento de impostos e taxas
municipais. Foi boa a procura para os
depósitos nas cadernetas de poupança.

Comércio
Amanhã, o comércio no Centro fe-

chará às 13h, mas nos bairros ficará
aberto até as 19h. Os postos de gasolina,
que fecham normalmente amanha as
19h, só reabrirão às 6h de terça-feira.
Como ocorreu no Natal, os supermerça-
dos deverão abrir na manha de domin-
go, até às 12h3üm, e os mercados da Co-
bal só deverão fechar por vo ta das 15h.
Os bancos também só reabrirão as lOh
de terça-feira. . .. ,

Até as 12h de amanha, os anúncios
para os classificados do JORNAL DO
BRASIL poderão ser feitos por te efone
ou nas agências Avenida (Centro), Co-
nacabana e Carrefour (Zona Sul), alem
da Tijuca e Méier (Zona Norte e subur-
bios da Central). As agências voltam a
funcionar na terça-feira.

Viagens
Passagens aéreas disponíveis para

qualquer Estado do Brasil - excluindo

a Ponte Aérea - só no ano Q»»« vem,
garantem a Varlg-Cruzelro e a VASP.
Entretanto, as empresas de ônibus que
operam na Rodoviária Novo Rio avisam
que dispõem de passagens, Nos trens pa-
?a Vitória e São Paulo, há lugares para
hoje à noite e domingo cm todos os ho-
rárlos.

Com movimento Inferior ao Natal,
S4 mil pessoas transitaram ontem no
Terminal Novo Rio e hoje, segundo pre-
visão da Coderte, 41 mil passageiros par-
tlrão e 31 mil deverão desembarcar.

Qu'em se dirigiu ontem à tarde à Ro-
dovlàrla Novo Rio à procurai de passa-
gens para Porto Alegre, Curitiba, Minas,
São Paulo e regiões serrana e dos lagos,
conseguiu embarcar. Para o Norte e Nor-
deste é mais dificil, mas ainda ha u-
gares disponíveis na Viação Itapemirim,
menos para Salvador e Recife. As 44 em-
presas que operam na Novo Rio, coloca-
ram para este final de ano 500 horários
extras, que, segundo a Coderte, darão
para atender a demanda.

A VASP está com seus vôos lotados
até o dia 3 de janeiro, e Varlg-Cruzelro
até o dia 2, não dispondo mais de luga-
res nem aos horários extras, Inclusive
para toda a América do Sul.

Na Rede Ferroviária, os trens para
Vitória e São Paulo trafegam sem car-
ros ou horários extras, mas ainda há lu-

gar disponível nos seguintes dias e ho-
rárlos: hoje, para Vitória, às 22h30m, e
São Paulo, às 23h. Domingo, tanto para
São Paulo quanto para Vitória há luga-
res em todos os horários, mas segunda
e terça-feira os vagões trafegarão lo-
tados.

Táxi vai faltar como no Natal
A exemplo do que ocorreu no Natal

apenas 2 mil 500 dos 17 mil taxis da Ci-
dade deverão circular no primeiro dia
do ano, impedindo os usuários de con-
dução para as festas do réueillon e le-
manja. A medida decorre do fechamen-
to dos postos de gasolina de sábado, às
19h, até terça-feira, às 6h.

O vice-presidente do Sindicato dos
Condutores Autônomos, que congrega 15
mil associados, Sr José Pereira de Souza,
criticou tão longo fechamento dos postos
e informou que o Sindicato fez diversos
apelos às autoridades responsáveis. "O

prejuízo atinge milhões de cruzeiros e
priva o povo de um transporte quando
este lhe é mais indispensável", comen-
tou.

Fechamento
Quem quiser um táxi, na noite de

passagem do ano para qualquer ponto

da Cidade, vai ter que contar com a sor-
te ou desistir, utilizando um dos 400
ônibus da CTC e cerca de 2 mil 500 per-
tencentes a empresas, que têm bombas
de gasolina nas garagens.

As dificuldades deverão se concen-
trar nos bairros da Zona Sul e na Rodo-
viária Novo Rio, poiá milhares de pes-
soas estarão deixando a cidade a partir
de hoje, com retorno previsto para a pro-
xlma segunda-feira.

Estimativas do Sindicato dos Con-
dutores Autônomos vêem cerca de 85%
da frota dos 14 mil 500 táxis prejudica-
da com o fechamento dos postos de ga-
solina nos últimos dias 24 e 25, fato que
deverá se repetir na passagem do ano.
Além disto, muitos ônibus não poderão
circular por falta de motoristas, o que
deverá agravar ainda mais a situação.

Poupança preocupa paulistas

Cardeal
reza missa
à meia-noite

Para "agradecer o ano
que passe e pedir ao Senhor
as bênçãos par» ° Ui0 *»ue
se intcl/a", o Cardeal-Arce-
bispo Dom Eugênio Sales
celebra missa domingo, à
meia-noite, na catedral
(Avenida Chile). Em muitas

igrejas — como * da Bes-
surrelçào, em Copacabana
_ haverá também a bênção
da água.

Neste final de ano, os de-
veres religiosos Impõem aos
católicos assistir a duas
missas: a de domiifco (que
pode ser participada j a
amanha, na parte da tar-
de) e a do dia Io — Dia
Mundial da Paz.

N^TAL DA POLÔNIA

No dia Io de Janeiro, o
Cardeal-Arcebispo do Rio
celebrará missa na TV Gio-
bo, às 8h30m, quando dirigi-
rá sua mensagem. Outra
missa solene, também nesta
dia, será celebrada às lOh,
na catedral, durante a qual
se apresentará o coral can-
tando a Missa em Dó Me-
nor, de Henrique Oswald,
músicas do Padre José
Maurício e uma canção de
Natal da Polônia.

Além da cerimônia da
bênção da água que em vá-
rias igrejas precede a missa
na noite de passagem do
ano, haverá celebrações pe-
nitenciato. Na de N Sa da
Conceição do Engenho Novo
e na de Santana será feiita
uma hora santa; às 23h, se-
guiida de missa; e na basili-
oa de Santa Teresdnha será
rezado um Te Deum, depois
da missa das 21h.

Devido ao receio de assai-
tos — segundo os padres —
não haverá na maioria das
igrejas nenhuma missa es-
pecial à noite, além daque-
las que habitualmente são
celebradas todos os domin-
gos. Mas na matriz da Gá-
vea (Rua Marques de São
Vicente, 19) haverá duas:
uma às 23h e outra às 24h.
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São Paulo — O movimento das agên-
cias bancárias de São Paulo foi intenso,
mas as administrações dos bancos esta-
vam prevenidas e aumentaram os efeti-
vos de atendimento e reservas em di-
nheiro. As filas, mesmo assim, aparece-
ram em várias agências no Centro da
cidade. , ,. '¦

Muitos saques foram feitos, para um-
par a conta para efeito de declaração do
Imposto de Renda. Nas agências dq ca-
dernetas de poupança, ao contrario,
muitos depósitos foram efetuados para
que os clientes possam receber a corre-
ção monetária incidente sobre o primei-
ro trimestre.

Movimento
O principal motivo das retiradas, po-

rém, foi a saida de milhares de paulista-
nos da cidade. O movimento nas estações
rodoviárias e ferroviárias e no aeropor-

to está sendo inferior ao das vésperas do
Natal. Na Estação Rodoviária Central o .
fluxo de ônibus para os vários Estados,
principalmente para o Rio, intensificou-
se a partir da noite de ontem e a expec-
tativa é de aumento para os próximos
dias. Da mesma maneira, na Estação de
jabáquara, de onde partem ônibus para
a Baixada Santista e na Estação Glicério
para as Capitais do Norte e Nordeste.

Alguns ônibus extras serão colocados
em circulação, o que preocupa a Policia
Rodoviária, que considera estes veículos
suplementares a principal causa do nu-
mero elevado de acidentes nas estradas,
ao lado do excesso de velocidade e de be-
bidas alcoólicas. Explicaram que estes
ônibus extras são geralmente dirigidos
por profissionais incapacitados, que tra-
balham em empresas de transportes ur-
banos e, sobrecarregados de serviço, são
responsáveis por acidentes.
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AchuTvaleiapélpicado para despedida do ano já começou no Centro

Lixo no dia Io será reco
A Comlurb, após informar, ontem,

que a coleta domiciliar de lixo será nor-
mal no dia 1.° de janeiro, mesmo sendo
feriado, estimou que em conseqüência
das festas de fim de ano deverão ser re-
movidas 380 toneladas de papéis picados
e outros detritos no Centro da cidade, e
327 toneladas dos bairros da Zona Sul.

Hoje e amanhã, a Comlurb mobili-
, zará 819 garis, 54 caminhões basculan-

tes, 17 carros-pipas e sete várredeiras
mecânicas, entre 15h e 22h, para a lim-

peza de papéis picados que serão atira-
dos de edifícios no Centro e na Zona Sul,

principalmente nos bairros de Copaca-
bana e Botafogo.

Nas praias
Tanto no Centro como na Zona Sul,

antes de os 819 garis iniciarem a limpe-
za das ruas e calçadas, carros-pipas mo-

lharão os papéis para evitar possíveis
incêndios. No domingo, 80 garis e cinco
caminhões basculantes faraó um repas-
se nas ruas do Centro, enquanto outros
200 se encarregarão da limpeza nos bair-
ros da Zona Sul.

Para a limpeza das praias no dia 1.°
de janeiro, 620 garis e oito pás mecani-
cas estarão trabalhando a partir das 7h,
além de 120 outros garis que se encar-
regarão de varrer toda a calçada da Av.
Atlântica. No Posto 6, serão colocados
50 latões para facilitar o recolhimento
de lixo.

Nas praias, com o emprego de ces-
tos e pás, os garis, após o culto a Ieman-
já, deverão retirar 180 toneladas de de-
trítos, principalmente flores, velas, gar-
rafas e restos de alimentos. Por isso,
perto do Posto 6, na Avenida Atlântica,
serão colocados, no domingo, 50 latões
de 200 litros para facilitar o recolhimen-
to de resíduos sólidos.

Policiamento
aumenta
na Zona Sul

Duas companhias do 19'
Batalhão da Policia Militar
vão fazer o policiamento os-
tenslvo da Zona Sul na noi-
te do último dia do ano, >
cabendo dois ou três quar-
telrões para cada dupla de
Cosme e Damião. Além dis-
so, haverá 10 setores dc pa-
trulha e as Patrulhas Tátl-
co-Móvels (Patamos) vão
vigiar a área das praias.

A Assessoria do Coman-
do-Oeral da PM a d v e r t é
que é proibido a queima de
fogos de artifícios, que po-
dem ser apreendidos. Os
motoristas que tiverem seus
carros apreendidos hoje,
por estacionar em local
proibido, somente poderão
liberá-los na terça-feira,
quando os bancos reabrem
para o público e recebem
o DARJ correspondente à
taxa de reboque.

INTERDIÇÃO

Para facilitar o estaciona-
mento de ônibus de turismo
e dos fretados pelos adeptos
da umbanda e do candom-
blé, a Polícia Militar vai in-
terditar a Rua Montenegro,
em Ipanema, no trecho en-
tre a Vieira Souto e a Vis-
conde de Pirajá, no dia 31,
a partir de 14h.

Quatro horas mais tarde
serão interditadas a Av.
Atlântica, desde a Praça
Júlio de Noronha até a Rua
Anchieta, no Leme, e a pis-
ta central da Av. Epitacio
Pessoa, entre a Vieira Souto
e a Visconde de Pirajá, jun-
to ao canal do Jardim de
Alá. As 21h, será interdita-
da a Rua Sá Ferreira, entre
Av. Atlântica e N. S. de Co-
pacabana.

O 19? BPM vai ainda ga-
rantir a segurança no desfl-
le da Banda Sá Ferreira,
em Copacabana, a partir de
15h30m, e da apresentação
da Banda do Leme, entre
18h e 22h, no dia 31.

NA ESTRADA

A partir das 8h de hoje,
o DNER, através da Policia
Rodoviária Federal, inicia
um esquema de segurança
especial denominado Ope-
ração Ano Novo, que se es-
tenderá até às 12h da pró-
xima terça-feira.

O esquema é o mesmo de-
senvolvido por ocasião da
Operação Natal, quando fo-
ram anotados 128 acidentes
no período de 23 a 26, com
cinco mortos, além de 104 fe-
ridos, números considerados
baixos em razão do intenso
volume de tráfego registra-
do nas principais vias de
acesso ao Rio: BR-116. Pre-
sidente Dutra e Rio — Ma-
gé — Teresópolis; BR-101,
rio — Campos — Vitógia,
Rio — Santos e Fonte Rio
_ Niterói; BR: 040, Rio
Juiz de Fora e Rio — Petró-
polis; BR: 393, Volta Re-
donda — Três Rios.

New York I

Novembro 1978 I
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Circuito Fechado

No final «lo Governo, o Congresso em re-
cesso, foi comprada a Liglit. Seis dias úteis de-
pois ({lie a imprensa anunciou que as negocia*
çõcs estavam praticamente concluídas, o Minis-
tro Snígeaki Ucki, que sempre considerou a
questão 

"muito complexa" •— louve-se, a pro-
pósito, a argúcia de sua análise — veio ontein
a público anunciar os termos da negociação. Os
termos finais, os números finais — o diktat ir-
reversível, incontornável: a inapelável manifes-
tação do Olimpo.

O Governo falou, mas falou depois. Quan-
do a sociedade — essa subalterna categoria so-
ciológiM que não costuma figurar na conside-
ração do Governo — já não podia mais opinar
sobre se achava que a compra deveria ser feita
pelo Estado; que preço deveria pagar; em que
prazo; com que garantias de que seriam manti-
dos os níveis de qualidade e eficiência dos ser-
viços prestados pela Light. E, muito importan-
te, sc esle era o melhor momento para gastar-se
tanto dinheiro, exatamente quando, depois de
tanto sofrimento, o Governo ge convenceu de
que era preciso gastar menos e endividar-se
menos.

E* justo o preço de 436,4 milhões de dóla-
res à vista (380, mais imposto de renda por con-
ta do comprador) ? Não há como avaliar com
precisão. Primeiro, porque não foi oferecida a
oportunidade de aparecerem outras propostas.
Havia duas outras, privadas, da Embrapar e da
Cataguazes, feitas há praticamente dois anos —
e o Governo as considerou muito elevadas. Diz
a Exposição de Motivos que uma das provas de
que está pagando um preço baixo é o fato de o
acionista brasileiro da Light vir a receber, com
a transação, um valor inferior à cotação da ação,
antes de serem suspensas suas operações em
Bolsa. Mas, em contrapartida, o market-valiie
das ações da Brascan, na American Stock Ex-
change, é muito inferior ao que a Eletrobrás
está pagando.

Em suma, é até provável que a Eletrobrás
esteja pagando barato. Mas não se pode partir
da premissa de que assim será, só porque falou
o Ministro Ueki. Essa avaliação só seria possí-
vel num regime muito diferente do nosso, ou
no Governo Castello Branco, por exemplo,

quando, antes de comprar uma concessionária
estrangeira de serviço público, tratou de ver se
nenhum empresário privado estava interessado.
Ou seja, só com outras propostas, atualizadas, é

que se saberia se a du Eletrobrás é a que melhor
atende os interesses do cidadão brasileiro.

Surpreende, 11a negociação agora fechada,
o prazo de pagamento: c praticamente à vista.
Como também surpreende porque foge à tra«
dição de operações semelhantes feitas há tein-
pos: todos os recursos despendidos na compra
serão remetidos à Brascan, no exterior, sem que,
ao menos, uma parte seja investida na econo*
mia brasileira. A explicação do Ministro Ueki
— por força da lei, houve um descompasso en-
tre o capital registrado no Banco Central, 210
milhões de dólares, e o verdadeiro patrimônio
da Light — faz sentido, mas não basta.

Essas, porém, são hoje questões quase ocio-
sas, do ponto-de-vista prático. Já está feita a
transação.

Mus há considerações que são cruciais pa-
ra o que pode acontecer no futuro. Primeiro,
impõe-se à Eletrobrás que venha a ser tão efi-
ciente quanto foi a Light, e não a transforme
num cabide de empregos e a preserve d'a buro-
cracia. O Rio de Janeiro e São Paulo devem
muito de seu, desenvolvimento e da sua emocio-
na 11 te expansão à capacidade de crescer da
Light, à sua capacidade de prever mercados e
se preparar para servi-los. Também foi a Light
pioneira, por exemplo, no tratamento civilizado
aos acionistas minoritários e espera-se que esta

prática seja preservada por seus novos proprie-
tários.

Impõe-se também que as autoridades não
apliquem à Light a ' 

jurisprudência da Petro-
química União": segurar as tarifas até a ante-
véspera do colapso, para aumentá-las assim que
a empresa for vendida ao Estado. A Light —

ou melhor, a Brascan — pressentiu que devia
vender a empresa, não porque lhe faltasse com-

petência, mas porque lhe faltou tarifa realista.
E porque o Governo deixou de praticar há mui-
to tempo a verdade tarifária, praticamente to-
das as empresas do setor energético estão es-
tranguladas: menos as estatais, é claro, que pas-
sam a corda para o pescoço da dívida externa,
como vai fazer agora a Eletrobrás para comprar
a Light.

Impõe-se, enfim, que o próximo Governo
demonstre à sociedade a confiança de que é me-
recedora e que constitui permanente fator de
legitimação dos seus atos. Ao menos porque, em
tese, é em nome dela e em seu proveito que
tudo se faz.

Colapso Total

A crise política que vinha devastando as
estruturas da vida iraniana assume agora todas
as características que, historicamente, pronun-
ciam o desmoronamento próximo dos regimes.
Teerã está em plena anarquia. O Governo não
consegue outros meios que os da maior violên-
cia para tentar suster o ímpeto revolucionário
que se apossou da população. O Imperador, com-
pletamente ultrapassado em suas intenções e nos
esforços que vinha fazendo para conseguir qual-
quer solução, por mais desesperada que fosse,
está à mercê das forças desencontradas que o
rodeiam. E os aliados ocidentais do país, com
destaque para o Governo norte-americano, não
conseguem mais disfarçar sua impotência pe-
rante a força das torrentes oposicionistas que
exigem a saída de Reza Pahlavi. 0 fim do regi-
ine, e, com ele, o da dinastia aproxima-se com
velocidade alucinante. A questão não é mais sa-
ber quanto tempo irá o Xá conservar as apa-
rências de poder que ainda encarna; é outra,
muito mais dramática e muito mais difícil:
a seguir, o que virá? ' ^

Lançado o caos sobre o país, o Irã está uni-
camente entregue às fúrias do fanatismo ende-
moninhado de quem jurou tudo destruir e que
é já hoje vencedor. Quando se apoderar dos der-
radeiros redutos do Poder, então se verá, mais
uma vez, que não há fanatismo capaz de cons-
truir ou de reconstruir sequer o que arrasou.

Sempre que um regime totalitário termina
sem que seja por obra da inteligência, o que a
História ensina é que acaba por abrir caminho
para outro regime totalitário, normalmente mais
fechado e feroz que o anterior. Quanto ao Irã,
para que não haja dúvidas sobre o que será seu
próximo futuro, basta que se atente nessa figu-
ra apocalíptica do já tristemente famoso Ayatol-
lah Khomeiny, que de Paris comanda a morte
e a destruição. Nunca dele se ouviu palavra
dirigida à paz ou à conciliação; nunca apontou
a liberdade ou a participação política como me-
tas do fogo fanatizante que ateou; e da demo-
crácia faz por certo idéia tão distante quanto
Idi Arnin ou Papa Doe.

Quando ele e seus sequazes tomarem conta
do Poder, com o país em situação de caos, que
pode então esperar-se se não um caos ainda
maior, a anunciar, a suplicar a institucionaliza-

ção de uma qualquer ordem a impor pela vio-
lência? Se os países do Ocidente, para quem a
importancia estratégica e econômica do Ira ser-
viu de indulgência para irem apoiando um re-

gime que não puderam agora sustentar, não de-
verá esperar-se que suportem outra tirania, não
só de sinal contrário, mas, sobretudo, visceral-
mente oposta a seus interesses. E como o Irã
não conseguirá sobreviver sozinho, a quem aca-
bará aproveitando a implosão deste regime?

Perspectiva do Metrô

A velocidade com que se processou a fu-
são fez com que quatro anos de empenho do
Governador Faria Lima na construção do me-
trô recuperassem um atraso de quarenta. O pre-
sidente da companhia confirma para março pró-
xirno a entrada em operação do trecho entre a
Glória e a Praça 11, como primeira etapa da
linha que interligará, em seguida, Botafogo e a
Praça Saens Pena.

Seria deplorável que a mudança adminis-
trativa a ocorrer também em março fizesse cair
o ritmo de uma obra que, pelo seu elevado custo,
encontra justificação prioritária 110 seu sentido
social e 11a estratégia da condução coletiva de
uma cidade pressionada pela dimensão metro»

politana.
Chega também a oportunidade para outras

decisões de coragem, capazes de refazer a or-
d em no transito deixado a própria sorte pela

pletora de automóveis particulares em circula-
ção. O Rio ganhará com o metrô uma coluna
vertebral capaz de redistribuir o peso do siste-
ma de condução coletiva, e a própria topografia
urbana permitirá combinar trajetos coletivos cir-
culares conjugados às estações subterrâneas.

Será a oportunidade para que se proceda
à reversão do automóvel como veículo de loco-
moção individual, mediante o fechamento das
áreas centrais à voracidade dos estacionamentos.
A adequada localização de edifícios-garagem e
o sistemático aproveitamento de áreas públicas,
como as praças, para a criação de espaços ver-
ticais, tornam-se complementos indispensáveis.
O metrô não poderá, porém, conviver com a bal-
húrdia do transito na superfície: ele obriga à
racionalização que abra espaços aos seus habi-
tanles e desanuvie a paisagem para um toque
de civilização.

1

Pois é, meu filho... daqui uns dias nada disto será seu
J

Cartas

Avião

O JORNAL DO BRASIL, sob o
titulo Táxi Aéreo Marília Culpa
Congonhas por Acidente, relata
acidente ocorrido com o Lear Jet
prefixo PT-JDX informando equl-
vocadamente pertencer o avião à
Hidroservice e arrendado à Táxi
Aéreo Marília.

Esse avião não é de proprieda-
de da Hidroservice. O mesmo foi
vendido em 23 de março de 1978,
e seu registro foi transferido para
o comprador no registro aeronáu-
tico brasileiro do Ministério da Ae-
ronáutica. O avião da Hidroservice
é um Lear Jet 36 A, provido de tur-
binas Garrett turbo-fan e tem pre-
fixo PT-KTU. — Henry Maksoud —
São Paulo (SP).

Procura-se

Procura-se o paradeiro dos fi-
lhos ou filhas do casal Oscar Sou-
sa Dias, brasileiro, e Mariana Mar-
tins, portuguesa, natural de S. Bar-
tolomeu, ilha Terceira, Açores, úl-
timo endereço conhecido era na
Rua Botafogo, no Rio de Janeiro —
Mary A. Vaz, Bay 98, Newman, Ca
95360, USA.

Hidrofobia

Relativamente ao incidente
com um menor que faleceu em Bra-
silia com o diagnóstico de hidro-
fobia, gostaria de fazer algumas
considerações. 1') Não sei o nome
do colega que o atendeu, nem in-
teressa no momento. 2<?) Seu pro-
cedimento médico é discutível, vis-
to que em caso de dúvidas, cabe-
nos a humildade de parar e convo-
car colegas que tenham mais ex-
periência. 3') Quanto à atitude do
colega Almeida Machado, que no
momento ocupa o Ministério da
Saúde, não poderia ser mais ele-
gante e ética, pois se colocou em
sua missiva, como um simples co-
lega, argumentando firmemente,
porém, com a suficiente ética e de-
licadeza que lhe é peculiar. Reco-
nheço que para um médico, a car-
ta do Ministro da Saúde, na sua
simplicidade, não poderia ser mais
chocante para quem o recebeu.
Gostaria que o colega em questão
analisasse todos os fatos com o má-
ximo, de frieza e considerar que,
infelizmente, nós médicos, não so-
mos semideuses e algumas vezes
cometemos enganos que desgraça-
damente custam a vida de um se-
melhante ao qual nós temos obri-
gação de tratar o melhor possível
— A. Campello — Rio de Janeiro.

Tancredo Neves

Alguns comentaristas políticos
mineiros têm atribuído a vitória de
Tancredo Neves a uma reação do
antigo PSD. O JORNAL DO BRA-
SIL publica "Vitória de Tancredo
mostra I o r ç a e Oposição do
ex-PSD". Nada menos verdadeiro.
A explicação é por demais simipló-
ria, completamente alheia à reall-
dade. Vejamos:

1) Um dos candidatos ao Sena-
do, Sr Israel Pinheiro, desenvolveu
sua campanha na base da convo-
cação dos antigos pessedistas. O
próprio presidente da Arena, o
ex-udenista Carlos Eloy, justificou
aquela campanha, sob a alegação
de que o melo usado era licito, pois
iria concorrer para a vitória do
Partido. Seria uma disputa entre
o candidato da ex-UDN, Fagundes
Neto, e o candidato do ex-PSD, Xs-
rael Pinheiro. Iseo iria beneficiar
a Arena, segundo o presidente.

2) T todos esses comentaris-
tais políticos poderíamos perguntar

Assinatura»: Tel.: 264-6807.
SUCURSAIS
Sio Paulo — A. Paulistr n'
andar — Unidade 15-B -*•
Tel.: 284-8133 PABX.

o seguinte: a vitória de Itamar
Franco, em 1974, contra o pessedls-
ta José Augusto, foi também uma
demonstração de força do ex-PSD?

3) A explicação verdadeira é
oU't.ra: votaram em Tancredo Neves
ex-pessidlstas e ex-udenlstas, os In-
conformados com a situação atual,
as donas-de-casa revoltadas com o
custo de vida. Tancredo Neves ga-
nhou, com margem menor ou
maior, em quase todos os municí-
pios mineiros, fossem eles de maio-
ria pessedista ou maioria udenista.
Esta é a verdade! Waldemar de Al-
meida Barbosa Belo Horizonte
(MG).

Vítima do milagre

O Governo brasileiro está
anunciando que vai oferecer con-
tratos de risco a
estrangeiros para
a exploração de
florestas do
Amazonas, patri-
mônio inallená-
vel da nação,
c o mprometendo,
assim, o destino
das gerações vin-
douras (...) Triste
destino o do "ml-
lagre brasileiro"
que, para salvar suas derradeiras
aparências no estrangeiro precisa
alienar as reservas florestais da
Amazônia, que nossos antepassa-
dos, não sem sacrlficios, vêm pro-
curando manter Intactas para as
gerações vindouras. O Brasil se en-
divldou de tal forma que, agora,
para atender as pretensões dos
credores, pfecisa desfazer-se de
tão promissor patrimônio. Será que
ainda podemos evitar essa vergo-
nha e esse crime contra o patrimó-
nio nacional e as gerações futuras?
Francisco Talaia 0'Donnel — Rio
de Janeiro.

Fisco com pressa

O Artigo 125, parágrafo 1', do
Código Civil estabelece que se o úl-
timo dia de um prazo cair em fe-
riado, considerar-se-á prorrogado
até o' primeido dia útil seguinte.
Leis posteriores confirmaram essa
disposição, sendo a última o Artigo
184, parágrafo 1.' do Código do
Processo Civil vigente. Pois bem,
a 7a. Região Fiscal da Superinten-
dência Regional da Receita Federal
baixou aviso determinando que as
obrigações vencidas nos dias 29, 30
e 31 próximos — feriado bancário,
sábado e domingo — ficam anteci-
padas para o dia 28.

Aos contribuintes que tiverem
obrigações fiscais vencidas naque-
les dias, resta depositar judicial-
mente seus débitos para se livrarem
da multa arbitrariamente aplicada.
Bruno de Almeida Magalhães —
Rio de Janeiro.

Economia em baixa

Nos últimos dias, o pais ficou
perplexo. Tanto no encontro de
Gramado como na Comissão de
Economia do Encontro Nacional
pela Democracia, em boa hora pro-
movido pelo Cebrade, os milhares
de participantes chegaram a uma
terrível conclusão: os economis-
tas, pertençam ou não ao Sistema,
não têm soluções a apresentar. Os
que estão no Poder hão resolveram
os problemas' do povo brasileiro e
os que querem lr ao Poder confes-
saram que não têm projeto alter-
nativo á oferecer. Velhos econo-
mistas sustentaram no encontro de
Gramado a lrreverslbilidade dos cl-
cios na Economia (períodos de
crescimento e de recessão). Os jo-
vens cultores da ciência, ora em

baixa, passivamente se curvaram.
Nada de novo têm a oferecer. Há
um empate nas lncompetências. E
o povo? Assistirá inerte ou desem-
patará este jogo, em que os seus
participantes não sabem como ter-
miná-lo.

As elites brasileiras (dentro e
fora do Poder) só têm um caml-
nho: ouvir o povo e saber se este
pretende o tipo de desenvolvimento
que lhe foi impingido. A obsessão
pela tecnologia atende aos interes-
ses populares? Tem a tecnologia
sofisticada trazido a felicidade?
Quais são as aspirações populares?
Que diferença há entre capitalismo
estatal e as multinacionais? Como
disse Maria Conceição Tavares:
"Hoje, tenho dúvidas se o povo irá
às ruas para defender a Petrobrás.
Talvez • fosse para derrubá-la."
Carlos Augusto Ribeiro da Silva —
Rio de Janeiro.

Bandeira econômica
Leio na edição de 7 de dezem-

bro, seção Cartas, comentário fir-
mado por Paulo Raposo a propósl-
to das 41 milhões 429 mil 261 ações
ordinárias nominativas e as 12 ml-
Ihões 604 mil 429 preferenciais ao
portador do Banco do Brasil, que,
em obediência à AGE de 10/11/77,
teriam de ser subscritas a Cr$ 2,
quando, tradicionalmente, o seu
valor nominal era de Cr$ 1. O fato
de que isso se daria em obediência
às novas regras da Lei de Socieda-
des Anônimas teve como resultado
o encalhe na Bolsa de Valores do
dia 26/6/78 e a conseqüente aquisl-
ção pelo Tesouro Nacional, por fal-
ta de licitantes (...).

Eu sou apenas um pequeno acl-
onista, um brasileiro doente de pa-
triotismo, para quem as ações do
Banco do Brasil, como as da Pe-
trobrás, são mais do que um invés-
timento, porque representam a
bandeira econômica do meu país. E
não entendo como se envolvem nes-
sas tacadas valores tão sagrados
que o mais refinado economês ja-
mais conseguirá mascarar. Quem
sabe, minha ignorancia, minha fal-
ta de visão, não encontram outra
fonte para alimentar a indústria
nacional, tão carente de recursos,
a não ser a confiança no mercado
de capitais, que a Bolsa de Valores
representa. Se ninguém mais dá
Cr$ 2 por uma ação ordinária do
Banco do Brasil, falta apenas fe-
char o negócio e fortalecer o
overnight. Alfio Ponzi — Mon-
treal (Canadá).

Transbordamento
Li surpreso a reportagem de

24/12 (...) sobre o transborda-
mento de um riacho em Piedade.
Surpreso porque a catástrofe não
se abateu apenas sobre a Rua
Joaquim Martins, mas sim sobre
toda a região ao longo do "riacho",
notadamente Ruas Clarimundo de
Melo (altura do Clube Marabú),
Xavier dos Pássaros e Manoel VI-
torino, com águas atingindo até
l,80m acima do nível das calça-
das.

Surpreso, porque o verdadeiro
culpado é o Estado, que não cui-
dou até hoje da retificação e ca-
nalização do "riacho". Já em 1966
conhecíamos a força de suas águas,
lembrando muito mais o rio Ma-
racanã na mesma época. Basta
acompanharmos seu curso para
verificarmos a situação criminosa
de seu traçado. ) Ivan M. Pe-
reira — Rio de Janeiro.

At cartas serio selecionadas para publica;!*
no todo ou em parto entra a» qua tiveram
assinatura, noma completo a lagíval •
•ndarajo qua permita confirmajio prévia.
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Morre uma criança

Hélio Agitinapa

'v^-yADA mais triste e
1^^] inadequado d o
I que falar da mor-

•*- ^ te de uma crion-
ça na época de Natal,
quando tudo nos leva a
pensar c festejar o nasci-
mento de uma outra que a
todos redimiu.

Talvez o contraste force
o pensamento a imaginar o
que representa uma vida
que se cntlnguc quando
mal tinha começado, nas
circunstancias que arreba-
taram com hldrofobla essa
criança na tfldade satélite
de Gama, no Distrito Fe-
dcral.

Não há dúvida que o seu
desaparecimento se torna
mais trágico e doloroso
porque poderia ter sido
evitado. Presume-se a an-
gústia que mora na alma
dos respon-
sàveis pelo
teu atendi-
mento, cul-
pados muito
menos pela
negllgê n c i a
que possam
ter tido
muito mais
pelo peso da
ignoran cia,
te houve,
evidencia d a
no erro lrre-
mediável. Ig-
norancla essa
cuja origem
tem de sei
repartida
com o!
perinl
que se
mem
cos sem nun-
ca terem tl-
do a ocasião
de examinar
um doente ou
sequer um
contato mais
direto com o
paciente. A
pletora d e
esc olas de
Medicina que jogam no
mercado de trabalho mais
de 10 mil profissionais por
ano, muitos deles sem ja-
mais freqüentarem um
hospital onde pudessem
aperfeiçoar -o ensino de
forma prática, com curri-
culos' escolares obsoletos,

, irrealistlcos e inoperantes,
trazendo como resultado
um profissional desprepa-
rado para o mister que es-
colheu. Mesmo as escolas
de Medicina que gozam do
privilégio de possuírem
hospitais bem montados,
custando. milhões de cru-
zeiros a sua manutenção
mensal, estão mais empe-
nhadas em um tipo de Me-
dicina que proporcione aos
seus professores o manu-
seio de técnicas sofistica-
das capazes de exaltar os
seus conhecimentos em
congressos especializados
ou reuniões científicas in-
ternacionais.

Os alunos deixam essas
faculdades completamente
atarantados diante das
necessidades das comuni-
dades onde vão exercer sua
profissão, despreparados
para as tarefas mais co-
muns e atribuições mais
corriqueiras.

Já é tempo para que
essas escolas de Medicina
saiam de suas torres de
marfim em que se enclau-
suram, interessadas em di-
fundir uma Medicina eli-
tista e minoritária, para
encarar de frente os pro-
blemas que são os de todo
o dia da população a seu

redor, e que se de a outras
a oportunidade do um cn-
sino digno.

A realidade é que os prl-
vilogiados foram capazes
de assistir a várias cirúr-
glas de transplantes ou a
diagnósticos computadorl-
fados, enquanto outros se-
quer tiveram orientação
para os cuidados de um
acidente habitual, ao al-
cance de qualquer pessoa
de bom senso.

O despreparo dos forma-
dos pelas escolas médicas
6 flagrante e as suas ne-
cessidades são manifesta-
das e protestadas nos es-
cassos meios ao seu alcan-
ce, sem multo eco, lncapa-
zes de transpor a dlstan-
cia em que se colocam os
seus mestres. A batalha
que foi o ingresso na Fa-

culdade transforma-se em
uma guerra por uma Resi-
dência hospitalar.

Por outro lado a sócia-
lização em curso da Medi-
cina, sem uma infra-estru-
tura própria, sem recursos
humanos adequados, buro-
cratizada ou extremo, mais
interessada em números
do que em resultados, faz
com que medrem os aten-
dimentos apressados, in-
completos e desumaniza-
dos.

Milhares de crianças
morrem diariamente pelo
país afora vítimas de doen-
ças infecto-contagiosas e
de causas que uma simples
vacina ou cuidados primá-
rios de saúde seriam sufi-
cientes para evitar. O que
se vê são campanhas de
crise, cercadas de intensa
publicidade, sem plane-
jamento e sobretudo sem
continuidade.

Os índices de mortalida-
de infantil não deixam o
pais em posição que se pos-
sa orgulhar em relação
mesmo aos outros países
da América Latina. Volta
e meia o cabeçalho dos jor-
nais é ocupado por man-
chetes que revelam epide-
mias que ceifam centenas
de vidas de crianças —
doenças que há muito já
deixaram de preocupar os
países mais adiantados.

No extremo desse sfste-
ma inadequado está o mé-
dico responsabilizado dire-
tamente pelos erros que se
acumularam às suas cos-
tas. E quando esse erro é

flagrante, Joga-se sobre
cie, sem ao menos tomar
conhecimonto das clrcuns-
tunclas ou dos possíveis
fatores que o condiciona-
ram, toda uma máquina
publicitária com o Intuito
evidente de, salientando
uma falha, disfarçar ou es-
conder as verdadeiras ra-
zões que a motivaram.

As falhas profissionais,
quer de natureza'ética ou
técnica, estão regulamen-
tadas no Código de Ética
Médica, e por leis e normas
complementares.

No capitulo II do Código '
de Ética Médica, que trata
das relações com os cole-
gas, o Artigo 8? parágrafo
1, reza "... a critica a tais
erros ou atos não deverá,
porém, ser feita de públl-
co ou na presença de doen-
te ou de sua família, salvo
por determinação Judicial,
mas será objeto de repre-
sentaçâo ao Conselho Re-
glonal de Medicina de sua
Jurisdição, respeitando-se
sempre a honra e a dlgni-
dade do cojega".

Na Lei n<? 3 368 de 30
de setembro de 1957, que
dispõe sobre os Conselhos
de Medicina, o Artigo-21
diz textualmente: "O poder
de disciplinar e aplicar pe-
nalidade aos médicos com-
pete exclusivamente ao
Conselho Regional em que
estavam inscritos ao tem-
po do fato punivel..."

Os médicos brasileiros
dispõem de três órgãos que
os disciplinam e. protegem.
Erro será, e dos mais gra-
ves, o de qualquer um que
quiser atribuir-se o direito
de arbítrio sobre os atos
de um colega, seja de que
natureza for.

Os Conselhos Regionais
de Medicina têm uma p'o-
sição definida e inconteste,
não legislando para pode-
rosos ou fracos, mas com
uma jurisprudência do
bom senso apoiado forte-
mente nos princípios éti-
cos.

Um desastre particular
como esse de Gama pare-
ce uma exceção mas a mor-
talidade infantil elevada é
a regra.

No momento em que a
profissão médica vsofre ru-
des ataques, por intrigas
bem engendradas por lei-
gos com objetivos não con-
fessáveis, não parece a
ocasião propicia para se
levantar celeuma em tor-
no de um erro, mas tomar
providências para que se
torne difícil a sua repeti-
ção.

Adam Smith, em 1759,
na obra intitulada The
Theory of Moral Senti-
ments, considera funda-
mental à existência da
simpatia entre os seres hu-
manos. Assim,' seguia o
pensamento de David Hu-
me, filósofo do empirismo
que reconhecia, no seu en-
saio sobre os fenômenos
morais, a atração da sim-
patia como sentimento hu-
mano, negando o egoísmo
que Thomas Hobbes sus-

, tentava.
O erro irremediável da

morte de uma criança fo-
ge a essa cogitação. Esta-
mos diante de
médico humilhado pela
sua incorreção, de consci-
ência amargurada pela vl-
da que se foi e pressiona-
do por uma máquina pu-
blicitária para abandonar
a sua profissão. Quem se
julgar capaz que lhe atire

1-« 

S3E8 dois flagelos que
J rondam a civilização
|j universal, a megaloma-

nla c o fanatismo, a que
ontem nos referimos, não deixa-
ram também de atingir nossas
plagas durante os últimos 15
anos. E se produziram, agora, na
Guiana amazônica, a tragédia
monstruosa que foi o fecho san-
grento deste nosso 1978, produ-
zlu, entre nós, no plano politl-
co, embora de forma atenuada
de acordo com o nosso tempera-
mento, nacional, um regime que
tudo Indica estar atingindo, es-
te ano, sua etapa final. A mega-
lomanla desse regime foi lançar-
se, na base de um místico ufa-
nlsmo, à construção de obras fa-
raònicas, como a Transamazònl-
ca e as centrais nucleares, entre
tantas outras, baseadas em sa-
ques sobre o futuro e num gi-
gantesco endividamento exter-
no, que nos levaram à inflação
galopante que nos devora e con-
tra a qual, já agora, o próprio
Governo foi forçado a apelar
para medidas tão violentas co-
mo as ilusões que as geraram.

Essa megalomania, do Bra-
sll grande potência imediata, ar-
ruinou o pais e desencadeou
uma onda de protesto, silencio-
so e popular,' que se traduzia,
em 1974 e 1978, nas derrotas es-
petaculares, embora lnconfes-
sadas, do Governo, a despeito
de todos os truques inventados
para manter a sua ilusória"maioria parlamentar". Como
o Parlamento já vinha , sendo,
especialmente a partir de 1968,
um poder meramente cartorário,
de simples confirmação passiva
de toda a megalomania oficial,
a pretensa "maioria parlamen-
tar" representa apenas aquela"peneira" com que, pela boca do
futuro Vice-Presidente da Repú-
blica, falou a voz da verdade.
Palavras como essa, juntas a de-
clarações reiteradas e inequí-
vocas do novo Presidente (por
pior que tenha sido o processo
de sua escolha), nos permitem
respirar, mais à vontade e com
fundadas esperanças no Ano
Novo que está despontando. Se
esse novo Governo tiver bastan-
te consciência desse mal mega-
lomaníaco e do fanatismo auto-
ritário e securitãrio que vem
corroendo, há vários anos,

• nossas instituições políticas, já
será um bom começo. Mas, pa-
ra isso, não bastam palavras.
Como não basta a tomada de

:—Esperanças

consciência de que essa mega-
lomanla está Intimamente liga-
da ao espirito de fanatismo que
vem corrompendo o regime,
desde os primeiras Atos Instltu-
cionais do tipo autoritário c con-
trallzador, que culminaram com
o malfadado pacote do 1077,
com que a autocracia domlnan-
te tentou, por antecipação e ma-
quiavellcamente, evitar ou dlml-
nuir o Impacto irresistível com
uma Opinião Pública, crescente-
mente revoltada contra as conse-
quênclas de uma Revolução de-
terlorada em seu espirito e em
suas realizações. Na base dessas
considerações é que apresentei
à reunião do Centro Brasil De-
mocrátlco, nos dias 8 a 10 do
corrente, a seguinte comunica-
ção.

Vejo, na realidade social
brasileira do momento, quatro
grandes forças em ação: o po-
der militar; o. poder político
(Governo e Oposição); o poder
econômico (força operária e for-
ça empresarial); o poder cultu-
ral (imprensa, educação e ins-
titulções religiosas). As eleições
de 15 de novembro revelaram,
mais uma vez, o predomínio dos'
dois primeiros, o militar e o po-•litico em sua face governamen-
tal, sobre os dois outros. Mas re-
velaram, também, a pressão
crescente dos dois últimos sobre
os dois primeiros, especialmente
nas regiões mais livres e cultas
do país.

Em janeiro de 1964 e, por-
tanto, três meses antes do mo-
vimento que instaurou, no Bra-
sil, a antidemocracia, escrevia-
mos na Folha de S. Paulo o se-
guinte: "A História se processa
sempre pela concomitância ou
pela discordância entre as for-
ças profundas e irreversíveis e
as ondas superficiais e reversi-
veis. A direção profunda do mo-
vimento atual de nossa Histó-
ria me parece ser essa passagem
da democracia abstrata à demo-
cracia' concreta; da democracia
política à democracia social; da
preocupação com a relação en-
tre os Poderes do Estado (isto é,
o Executivo, o Legislativo e o
Judiciário), à preocupação com
as relações do Poder do Estado
com os outros poderes sociais,
com as Forças Econômicas (In-
dústria, Comércio, Agricultura,
Proletariado); as Forças Cultu-
rais (Imprensa, Universidades e
nestas, professores e alunos,
principalmente estes com sua
precipitada politização); as For-

Tmliio d« Atliayde
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ças Armadas; os Forças Esplrl-
tuals. Em suma, de uma demo-
cracia de elite u uma democra-
cia de massas, cm que as elites
sempre so reformam, mas já
agora cada vez mais saldas das
próprias massas, pela democra-
tlzação do ensino e uma rcdls-
trlbulçáo gradativa c|a proprle-
dude, pelos Impostos e por ou-
tros meias de revolução cconó-
mlca, pacifica c invisível" (cf.
Alceu Amoroso Lima, Pelo hu-
munismo ameaçado, cd. Tempo
Brasileiro, 1965, pgs. 189/190).

¦
Três meses depois de publl-

cadas essas palavras, surgia o
movimento militar e civil de 31
de março, em que o Poder Ml-
lltar se apoderou do Poder Po-
litico e marginalizou, tanto o
Poder Econômico como o Poder
Cultural, Instaurando uma Au-
tocracla e um Estado de lmpos-
tura jurídica, isto é, de pseudo-
direito, de que atualmente pro-
cura llbertar-se, Instaurando, ao
que pretende, uma democracia,
que já se está revelando tão re-
latlva como a atual. Tudo aqui-
lo que aquele texto de janel-
ro de 64 procurava Indicar, co-
mo sendo o verdadeiro caminho
da passagem de uma democra-
cia política e uma democracia
social, se viu totalmente des-
mentido pelos acontecimentos.
Em vez de uma rpação nova en-
tre as forças políticas e as for-
ças sociais, o que se viu foi um
desmembramento total dos po-
deres políticos entre si, pelo do-
mínio absoluto do Poder Exe-
c.utivo, sobre o Legislativo e o
Judiciário. Em suma, a instau-
ração, durante 15 anos, de
um regime totalmente oposto
ao que preconizáramos em ja-
neiro de 1964.

Acontece, porém, que du-
rante esses três lustros, tanto
o Poder Político da Oposição
partidária, como os outros dois
poderes de nossa realidade so-
ciai, o Econômico e o Social, se
constituíram em um movimen-
to global de opinião pública es-
pontanea. Foi essa opinião pú-
blica que, em 15 de novembro
último, se ainda não conseguiu
conquistar a maioria parlamen-
tar alcançou o essencial, isto é,
a maioria popular, através do
eleitorado que pode votar livre-
mente, nas zonas mais cultas e
politizadas do país.

O essencial, portanto, do
Brasil autêntico que surgiu
desse duplo plebiscito, de 1974 e

do 1978, mas que carece ainda
de consistência o de consclòn-
cia de seus devores civicos, 6
que esse movimento prossiga,
unido e participante, como uma-
oposição militante, através de
uma pressão continua, em no-
me de um conjunto de postula-
dos urgentes, que mo parebe de-
verem seguir as linhas gerais do
seguinte programa:

1) Reintegração das Forças
Armadas em suas altas funções
profissionais de defesa nacional
c das Instituições constltuclo-
nais do pais; '2) Permanência
partidária, por ora, do MDB,
como expressão atual das Opo-
slções Unidas; 3) Colaboração
com o próximo Governo, em tu-
do que for para o bem do Bra-
sll e coincida, portanto, com o
programa das Oposições Unidas,
mas sem participação necessária
no atual Governo; 4) Reiteração
e prosseguimento da luta em fa-
vor de três reivindicações preli-
minares e essenciais: a) Anistia
ampla de todas os presos poli-
ticos processados ou não, e con-
cessão de passaportes a exila-
dos e banidos, atualmente resi-
dentes no estrangeiro, como ba-
se para a tão almejada recon-
clliação nacional, sem pressões
políticas ou partidárias; b) Con-
vocação de eleições livres, para
uma Assembléia Nacional Cons-
tltuinte; c) Revisão da Lei de
Segurança Nacional e da Refor-
ma da Magistratura; d) Revo-
gação imediata 'la ihamada Lei
Falcão.

Essas e outras medidas se-
melhantes é que devem manter
unida a Oposição em seus dife-
rentes setores ideológicos, antes
da criação de novos Partidos
políticos, desejáveis para a fu-
tura democracia pluralistica,
mas indesejáveis, no momento
em que o continuísmo do regi-
me dominante, mesmo aperfei-
çoado e abalado, ameaça pro-
longar o estado de artificio em
que estamos vivendo, desde abril
de 1964.

Uma Oposição unida e vi-
gllante, junto a um Governo que
tém manifestado, pela boca de
seus mais autorizados represen-
tantes, o propósito de uma au-
têntica reconciliação nacional,
entre o Governo e o povo, é a
base das fundadas esperanças
com que devemos ingressar, com
a graça de Deus, no ano de 1979.
Mesmo que não houvesse espe-
ranças, teríamos o dever de es-
perar.

a primeira pedra.
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EUA aceleram plano de emergência para o Irã
Washington — O agrava-

mento da crise iraniana le-
vou o Governo dos Estados
Unidos a acelerar seus pia-
nos de emergência, que in-
chiem a retirada dos 35 ml!
c idadãos norte-americanos
que vivem no Irã, a re-
moção ou destruição do so-
flstlcado equipamento mili-
tar vendido ao Exército, a
desativação dos postos de
escuta dós serviços de ln-
formação e o possivel envio
de um porta-aviões para o
Golfo Pérsico.

Fontes do Governo nor-
te-amerlcano disseram.que
os planos vinham sendo
elaborados desde hà alguns
meses, de modo a estabele-
cer a postura de Washing-
ton no caso de total colapso
da autoridade governamen-
tal iraniana. Nos últimos
dias os planos foram acele-
rados, transformando-se em
assunto de alta prioridade,

REGIME DE ALERTA

O Governo dos Estados
Unidos contínua a apoiar o
Xá Mohamed Reza Pahlavi.
Mas funcionários governa-
mentais comentaram que a
atenção principal de
Washington se volta agora
para o que poderá aconte-
cer se o regime ck. Xá for
derrubado e substituído por
um Governo antinorte-
americano, ou se os comba-
tes contra os manifestantes
se agravarem.

O Presidente Jimmy Car-
ter ainda não tomou uma
decisão final sobre o envio
do porta-aviões, mas infor-
mou-se que o possivel deslo-
çamento da embarcação pa-
ra o Golfo Pérsico ou suas
proximidades não deve ser
interpretado como uma for-
ma de apoio ao Xá, mas
sim para marcar a oposição
norte-americana contra
qualquer tentativa de inter-'
venção soviética na crise.

Alguns funcionários d o
Governo m anif estaram
suas dúvidas sobre se Car-

Richard Burt
Th» Ntw Vo* Tlmn

ter pode enviar uma força
naval rio Golfo c atribuíram
a divulgação dos planos de
emergência ao desejo de
Washington d e expressar
sua preocupação quanto a
uma possivel intervenção
no Irã. Destacaram tam-
bém que os planos de emer-
gência só serão executados
se a crise Iraniana se agra-
var drasticamente, chegan-
do a uma situação de quase
anarquia.

A Casa Branca ficou
agastada com uma recente
declaração d o Presidente
Leonid Brejnev, na qual ele
advertiu os Estados Unidos
60bre uma possível inter-
venção no Irã, Numa entre-
vista a 13 de dezembro,
Carter respondeu que os Es-
tados Unidos "não têm ln-
tenção de interferir nos as-
suntos internos ido Irã, mas
não temos, por outro lado,
nenhuma Intenção de per-
mitlr que outros interfiram
nos assuntos internos Ira--
nianos".

Apesar do crescente volu-
me de propaganda soviética
contra o Xá, funcionários
do Governo norte-ameri-
cano ressaltaram que Mos-
cou nada fez até agora que
justifique o envio de um
porta-aviões ao Golfo Pérsi-
co. No começo desta sema-
na, noticiou-se que vários
caças soviéticos penetraram
no espaço aéreo iraniano,
em missões de reconheci-
mento, mas uma fonte do
Pentágono disse que não se
obteve qualquer evidência
sobre a veracidade da infor-
mação.

No momento, segundo o
Pentágono, existem sete na-
vios da Marinha dos Esta-
dos Unidos na área do
oceano Índico, incluindo
um cruzador equipado com
mísseis, u m contratorpe-
deiro equipado com mísseis,
uma fragata e petroleiro,
três navios ficam perma-
nentemente baseados no
porto de Bahrein e outros
quatro estão em "patrulhas
de rotina" no mar da Ará-
bia.

Técnicos em petróleo
começam a sair do país

Washington — A conse-
lho de empresas e ante
a perspectiva de uma conti-
nuação da paralisação da
indústria petrolífera irania-
na, grande número de fun-
cionários estrangeiros estão
deixando o Irã, segundo in-
formaram ontem especialis-
tas em energia.

Entre os-.que se apressam
a deixar o país estão 500
empregados, dos quais 200
americanos, da The Natio-
nal Iraniana Oil Service
Company, consórcio estran-
geiro que produz quase todo
o petróleo iraniano.

ESTOQUE ATE' MARÇO

Acredita-se que o Irã não
será capaz de produzir pe-
tróleo — cerca.de 12% do
fornecimento do mundo'
não comunista — sem a
ajuda de técnicos estrangei-
ros, que em sua maioria
estão deixando o pais em
aviões fretados com destino
a localidades próximas, co-
mo Chipre, Bahrein e Is-
tambul..

Os Estados Unidos rece-
bem cerca âe 900 mil barris
diários de petróleo irania-
mo, aproximadamente 10%
idas importações norte-ame-
ricanas. Japão e Alemanha'Ocidental são os dois maio-
res compradores do Irã.
Não obstante, as perspecti-
vas dos Estados Unidos e
de outros paises consumido-

res ocidentais são conside-
radas interligadas por cau-
sa de,alianças históricas, da
natureza integrada do siste-
má petrolífero mundial e de
acordos internacionais.

No momento, a situaçãe
parece ser relativamante

. estável. A Arábia Saudita,
e em menor, proporção1 o
Kuwait e outros paises ex-
portadores' de petróleo, au-
mentaram sua produção
para compensar a perda do
petróleo iraniano. Os sau-
ditas estariam produzindo
cerca de 10 milhões de bar-
ris diários, quase no limite
de sua capacidade.

Além disso, as empresas
petrolíferas fizeram gran-
des estoques nas últimas
semanas, prevendo aumen-
tos de preços, que entrarão
em vígor no dia 1? de janei-
ro, e como precaução contra
a queda na produção irani-
ana. Segundo alguns cãlcu-
los, os estoques mundi.áis.
estão agora 300 a 400 mi-
lhões de barris acima do
nível considerado normal.

Como resultado,'a parali-
sação da indústria petrolí-
fera iraniana só deverá se
fazer sentir no final de
fevereiro ou começo de
março', e possivelmente
mais tarde ainda, com a
chegada da primavera, a
demanda aumentará devido
ao uso de aparelhos de ar-

.. oondicionado. ,

Moscou reclama da
intervenção dos EUA

i; íytoscou — A União Sovié-
tica, em. seu mais duro atar
que contra o envolvimento,
norte-americano na^ c r i s e
iraniana, afirmou que
Washington está interferin-
do nos assuntos internos do
Irã. O Departamento de
Estado rejeitou as acu?
sações.

O'jornal oficial do Parti-
do Comunista, Pravda,
apontou como prova da in-
terferência o envio, por or-
dem do Governo norte-ame-
ricano, de uma equipe espe-
ciai de 60 peritos políticos
e técnicos em informações.
O porta-voz do Departa-
mento de Estado, Hodding
Carter assegurou que "a de-
núncia dó Pravdaé falsa".

ARTIFÍCIOS '
"Francamente considera-

mos que essas-informações
falsas procedentes da União
Soviética não ajudam em
nada, ainda mais nesse mo-
ménto em que precisamos
é de acalmar as paixões e

não excitá-las", destacou
Hodding Carter.

"A União Soviética é vee-
men temente contra a inter-
ferência estrangeira nas
questões internas do Irã,
por qualquer Estado, seja
da forma como for e sob
qualquer pretexto, como já'
foi declarado oficial e deci-
sivamente", •• afirmou . o

- Pravda. ¦¦•
. "Formalmente"," "prosse-
guiu, "a equipe foi ao Irã
para um estudo in loco da
.situação, mas na.realidade
seus Integrantes estão pro-
curando políticos qúe, em
sua opinião,' poderiam par-
ticipar de, um nbyo. Governo
e encontrar formas para o
Xá conservar seu Poder".

• Ao comentar o artigo, um
especialista em questões so-
viébicas no Oriente Médio,
citado pela UPI, observou
que ele "apresenta os Esta-
dos Unidos em. termos bas-
tante negros. Acusando os-
Estados Unidos de interfe-
rência, os soviéticos pode-
riam estar usando um arti-
fício padronizado para Jus-
tificar qualquer ação que
eles próprios venham a to-
mar em data posterior".
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Manifestantes usam árvores de Natal para incendiar jipes do Exército nas ruas de Teerã

Teerã fecha epovo sai à rua Argélia ma
quer funeral
com histeria

Teerã — A Capital. do Irã ama-
nheceu ontem paralisada — com todo
o comércio fechado, os bancos e a ai-
fandega em greve, os combustíveis ra-
cionados — e milhares de pessoas sai-
ram às ruas, queimando veículos e lo-
jas e gritando slogaris contra os nor-
te-americanos. A situação é tão gra-
ve que se comenta que o regime do
Xá Mohamed Reza Pahlavi cairá den-
tro de alguns dias, ou por meio de um
golpe militar, ou pela abdicação do
Imperador.

Quando a multidão que acompa-
nhou o enterro das vitimas dos gra-
ves incidentes de quarta-feira deixou
o cemitério, novos distúrbios ocorre-
ram, estendendo-se por toda a cida-
de. O Exército interveio' com cami-
nhões armados de metralhadoras e
soldados usaram cassetetes para dis-
persar os manifestantes. Nos campos
de petróleo, no Sul do país, umas pou-
cas dezenas de trabalhadores fecham
as válvulas dos poços, interrompendo
completamente o fluxo do produto.

Perto do fim
Os incidentes de quarta-feira pro-

vocaram de 10 a 25 mortos e mais de
50 feridos, segundo fontes da Oposi-
ção. As emissoras oficiais, contudo,
anunciaram um morto e»12 feridos,
entre eles um oficial do Exército. A
greve é total, pelo segundo dia conse-
cutivo, e a produção de' petróleo, é de
apenas 250 mil barris diários, insufi-
cientes paça cobrir o consumo inter-
no, que normalmente é três vezes su-
perior (a produção iraniana é de cer-
ca de 6 milhões de barris/dia). '¦

Todas as exportações foram pa-
ralisadas, ou pelas greves, ou pela de-
missão coletiva de aproximadamente
4 mil operários da indústria petrolí-
fera, em protesto aos processos' ins-
taurados contra seus companheiros,
levados à Corte Marcial. No Centro
da Capital, os restos de veículos car-
bonizados misturam-se com cacos de
vidros espalhados pelas ruas, panfle-
tos da Oposição ao Xá e com vesti-
gios dos choques ocorridos entre as
tropas e os manifestantes.

Há três dias o Irã não exporta
uma gota de petróleo e, no mercado
interno, há falta de gasolina para os
veículos e de querosene para os apa-
relhos dè aquecimento. Em Teerã, há
permanentemente filas com centenas
de veículos em todos os postos de ga-solina, que procuram se abastecer an-
tes que o fornecimento seja suspenso.

"A situação é um desastre. Há fi-
las por todos os cantos. Não há com-
bustivel, não há nada. O Exército não
pode tirar essas pessoas das ruas ou
deter os incêndios. Chegamos ao fim.
Nos próximos dias, ou os militares vão
adotar uma linha-dura, com algo se-
melhante a um golpe, ou o homem
da montanha (o Xá) vai ter que ir
embora", disse um observador citado
pela UPI.

"Morte ao Xá"
As principais ruas de Teerã-estão

com o transito interrompido por bar-
ricadas formadas com restos dos au-
tomóveis incendiados, pilhas de pe-
dras cortadas para construção, sinais
de transito derrubados e qualquer
coisa pesada que caia nas mãos. dos
manifestantes.

Soldados com máscaras contra
gaseç passam cautelosamente pelas
ruas do Centro, enquanto grupos de
manifestantes vão e vêm pelas ruas
laterais, gritando com furor: "Morte
ao Xá". Centenas de cartazes oom a
inscrição "Yankees Get Out" (Fora
Ianques) foram colados nos edifícios
do centro e os manifestantes adota-
ram o slogan como uma nova pala-
vra de ordem.

Todas as escolas estão fechadas e
o principal hotel internacional de
Teerã avisou a seus hóspedes que o
aquecimento de água quente só estão
disponíveis em horas predeterminadas"Seja cuidadoso e não desperdice seus
fósforos", aconselhou a um freguês o
dono de uma tabacaria. Acredita-se
que a Capital sofrerá uma paralisação
total amanhã,suim dia depois do dia
de descanso muçulmano, escolhido
pelo Ayatollah (líder religioso) Kho-
meini frara luto nacional. '

Segundo um diplomata ocidental,
a situação chegou a um tal ponto que
já se torna evidente que alguns gene-

. rais estão descontentes com os com-
bates diários que suas tropas têm que
travar contra os manifestantes, acusa-
dos pelo Xá de serem manobrados
pelos comunistas. O diplomata infor-
mou que um general não identificado
já teria prevenido o Xá sobre a ne-
cçssidade de adotar "uma ação deci-
siva" nos próximos dias. Analistas do
comportamento do Imperador assina-
laram que Reza Pahlavi pretende que
a situação no país atinja os limites

. do insuportável, para então aparecer
como a única alternativa de ordem
no Irã.

Khomeiny pede jornada de luto
Paris — O ayatollah Ruhollah

Khomeiny, lider da Oposição religio-
sa ao Xá do Irã, que vive exilado na
França, exortou os iranianos a ob-
servarem amanhã um dia nacional de
luto por todas as vítimas da repres-
são do Governo.

De seu exílio no subúrbio de Neau-
phle-le-Chateau, o líder xiita, de 78
anos, informou numa nota ter pro-clamado o próximo sábado dia nacio-
nal de luto "enj homenagem às viti-
mas dos massacres ocorridos no de-
correr deste ano".

Khomeiny voltou a pedir a re-
núncia do Xá e elogiou os trabalha-
dores da indústria petrolífera pela

greve que vêm fazendo para pressio-
nar a renúncia de Reza Pahlavi. Kho-
meiny pediu aos iranianos ajuda ma-
terial para os grevistas, criando "fun-
dos de solidariedade" nas cidades, pa-
ra "os trabalhadores que sofrem a ser-
viço do Islã e de seu pais"."O povo deve ajudar por todos os
meios possíveis os soldados efue deser-
taram. A nação iraniana deve saber
que existem reservas sufiicentes de
petróleo e dégás para o consumo ln-
terno e que o Governo, com o propó-
sito de provocar pânico e desconten-
tamento, está criando uma escassez
artificial", destacou o ayatollah.
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Leia editorial "Colapso Total" A população não consegue mais co?nbustível e desiste da fila

Argel — As autoridades
argelinas destacaram hoje
reforços policiais para pa-
trilhar as ruas de Argel
numa tentativa de impedir
desordens entre a multidão
que assisitirá hoje, dia de
descanso muçulmano, aos
funerais do Presidente
Houari Boumediene.

O serviço de segurança
conteve a custo milhares de
mulheres que, chorando, ai-
gumas lacerando o rosto,
tentaram romper o cordão
de isolamento do Palácio do
Povo, onde está o corpo de
Boumediene. O Conselho da
Revolução está determina-
do a impedir.cenas de his-
teria coletiva durante o cor-
tejo oficial.

JUNTO AO HERÓI

O Conselho da Revolução,
que governa o país, realiza-
rá ' as cerimônias fúnebres
com.todas as honras. Terão
inicio ao meio-dia, quando
o féretro, coberto com uma
bandeira argelina, será re-
movido em veiculo militar
desde o Palácio do Povo até
a grande mesquita de Argel,
na Praça dos Mártires.

O cortejo atravessará era
seguida a cidadeem direção
ao cemitério de Dar El-Alia
onde, seu sepultamento à
direita do Emir Abdelkader,
símbolo da resistência con-
tra a colonização francesa
durante o século passado,
tem um grande significado
político.

Foi Boumediene quem,
em 1966, um ano depois de
chegar ao Poder, removeu
as cinzas de Abdelkade.r pa-

M-a que ficasse eternamente
em solo argelino. O Presi-
dente visitava a ibumba de
Abdelkader três ou quatro
vezes ao ano em decorrên-
cia das festividades nacio-
nais, e' o único enfeite exis-
tente em seu gabinete ofi-
ciai era o retrato do herói
da luta contra o colonialis-
mo.

Um grupo- de trabalhado-
res começou ontem a pre-
parar o túmulo de Boume-
diene e a instalar as quatro
grandes tribunas oficiais
oude ficarão os Chefes de
Estado e as delegações es-
trangeiras durante a ceri-
mônia de sepultamento.

O Governo não adotou
até o momento nenhuma
medida especial para rece-
ber a população .do interior
do pais que virá à Capital
prestar a última homena?
gem ao Presidenitç, embora-
pareça interessado em esti-
mular òs habitantes da pro-
vincia a permanecer .em
suas localidades.

Em todaé as cidades do
país serão feitas orações co-
letivas, retransmitádas dire-
tamente pela televisão e os
três canais da Rádio Nacio-
nal.

No Palácio, residência dos
governadores franceses da
Argélia nos tempos colo-
niais, o povo prestou tributo
a Boumediene desde as pri-
meiras horas de ontem,
passando lentamente dian-
te do caixão envolto na
bandeira branca e verde da
Argélia e coberto por uma
massa de flores.

OEA ainda estuda
a solicitação
da Costa Rica

Washington, Manágua e
San José — O Conselho
Permanente da OEA, reuni-
do em caráter de urgência,
pediu aos dirigentes da Ni-
carágua e da Costa Rica
que evitem qualquer ato ca-
paz de agravar a tensão na
fronteira, e adiou para hoje
o exame da solicitação cos-
tarrlquenha para aplicação
do Tratado Interamericano
de Assistência Reciproca
(TIAR).

O pedido da Costa Rica
foi feito depois das ameaças
de invasão de seu território
anunciadas pelo ditador ni-
caraguense, Anastas'o So-
moza, caso o Governo cos-
tarrequenho não ponha fim -
às ações dos guerrilheiros .
sandinistas que, segundo
Manágua, se abrigam do
outro lado da fronteira de-
pois de hostilizar a Guarda
Nacional.
POSIÇÃO
DE WASHINGTON

Em Washington, funcio-
nàriõs do Governo disseram
que estão sendo estudadas
medidas contra Somoza,
por sua resistência às pro-
postas visando solucionar a
crise que o pais atravessa
e por suas ameaças a Costa
Rica. Entre essas medidas
estariam a suspensão da
ajuda econômica, a retirada
da missão militar norte-
americana e a chamada a
Washington de seu Embai-
xador.

Na reunião de ontem na
OEA, Brasil, Peru e México
disseram estar prontos para
votar o pedido da Costa Ri-
ca para aplicação do TIAR,
mas. concordaram em adiar
a votação por 24 horas a
fim de que os delegados de
outros paises tivessem mais

tempo de consultar seus
respectivos Governos.

O TIAR, aprovado na reu-
nião da OEA no Rio de Ja-
neiro em 1947, prévè dlver-
sas . formas de intervenção
diplomática, econômica e
militar. A decisão de inter-
vir, que apenas podia ser
adotada por maioria de dois
terços, pode agora ser apro-
vada por maioria simples,
depois de reforma lntrodu-
zida em 1075.

INTENÇÃO
BELICOSA

O comandante da Guarda
Nacional na região Sul, Ge-
neral Gonzalo Evertzs, disse
que "a Nicarágua logo recu-
perará a província de Gua-
nacaste", extensa área
fronteiriça pertencente à
Nicarágua até 1858, quando
questões políticas e milita-
res transferiram sua posse
para a Costa Rica.

Depois de assinalar que
ontem foi um dia calmo na
fronteira, o General d a
Guarda Nacional afirmou
que se as forças nicará-
rruenses cruzarem a frontei-
ra "não farão mais do que
avançar sobre seu territó-
rio, pois a Nicarágua' conti-
nua reclamando como sua
a Província de Guanascas-
te".

Ás forças da oposição, que
depois de algumas dis-
sensões começam a reagru-
par-se pelo objetivo de der-
rubar Somoza, estão ini-
ciando os preparativos para
a deflagração de uma greve
geral a 10 de janeiro próxi-
mo, quando se cumpre o
primeiro aniversário da
morte do jornalista Pedro
Joaquin Chamorro, assassi-
nado pelos somozistas.

Emissário do Papa reúne-sé i
com Pinochet em Santiago \
e acha que a paz é possível

Buenos Aires e Santiago — O enviado especial
do Papa, Cardeal' Antônio Camore, reuniu-se on-tem em Santiago, durante 45 minutos com o Chan-
celer Hernán Cubillos e esteve com o Presidente Au-
gusto Pinochet por meia hora. Após a entrevista
com Pinochet, ele declarou que "os caminhos da
paz são difíceis, mas não impossíveis", e reiterou
que havia encontrado alguma coisa de "boa dispo-
sição" entre os dois países que o deixara esperanço-
so.

Samore chegou ontem de manhã à Capital chi-
lena depois de dois dias em Buenos Aires. Ele foi
recebido no aeroporto por Cubillos, que ressaltou a
boa vontade dos dois países em admitir a interven-
ção do Vaticano na crise de Beagle. Apesar disso,
o Chanceler condenou a expulsão, pela Argentina,
de 436 cidadãos chilenos que viviam e trabalhavam
em território argentino, e ressaltou que "este será
um elemento novo que agregaremos ao catálogo de
ações argentinas que contrariam o espírito de dis-
tensão que deveria ocorrer durante as conversa-
ções".
IMPRENSA

A imprensa dos dois pai-
ses continua a dar grande
destaque sobre a crise de
Beagle. A Voz do Interior
de Córdoba, Argentina, pu-
blica uma entrevista dó ex-
Comandante da Marinha
argentina Emílio Massera
em que ele diz que a crise"é um momento particular-
mente grave" e que "ner
nhum outro despojo deve
ser permitido em nossa his-
tória futura."

O jornal La Rázon de
Buenos Aires, publicou on-

tem uma nota atribuída a
uma "alta fonte" do Gover-
no argentino qualificando
de "extremamente agressi-
vo" um editorial transmiti-
do terça-ifeira pela Rádio
Nacional do Chile, que disse
estarem os soldados argen-
tinos desmoralizados e que
uma "guerra é muito dife-
rente de um campeonato de
futebol". A resposta argen-
tina, considerada semi-ofi-
ciai, foi condenar a tentati-
va de uma "sutil ação psico-
lógica" com pretensão de
dividir a frente interna ar-
geintina.

Peru anuncia a expulsão de
quatro diplomatas chilenos
acusando-os de espionagem

Lima — O Ministério de Relações Exteriores do
Peru anunciou anteontem, que quatro diplomatas
chilenos foram expulsos do país por pertencerem a
uma rede de espionagem, tendo a solicitação de suas
expulsões partido há cerca de um mês da Força
Aérea Peruana.

Segundo o comunicado do Ministério, outros di-
plomatas chilenos foram expulsos do Peru há 30
dias por também estarem envolvidos nos atos de es-
pionagem efetuados por um sargento reformado da
FAP, Júlio Alfonso Vargas, incurso no crime de
traição à pátria.
MILITARES

Há uma semana, o Minis-
tério confirmou noticias pu-
blicadas pela imprensa pe-
ruana, segundo as quais
dois membors da Marinha
chilena foram expulsos do
país, ao serem surpreendi-
dos fotografando uma base
aérea no litoral Norte, pró-
xima à fronteira com o
Equador.

i A Chancelaria peruana
afirmou contudo que oi

atos de espionagem não
têm qualquer relação com

d "espirito de diálogo e dis-
tensão que anima" a politi-
ca externa id» Governo pe-
ruano.

O Ministro do Exterior do
Chile, Hernán Cubillos, con-
firmou ontem a expulsão
dos quatro funcionários, es-
clarecendo tratar-se de
membros das Forças Arma-
das e não do corpo diploma-
tico.
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Um barco de patrulha das Filipinas vigia o cargueiro Tung-An ao largo da baía de Manüa

Papa embarca dia 25 para
assistir à Ceiam em Puebla
e volta ao Vaticano dia 31

Roma — O Papa João Paulo II partirá para o
México, via São Domingos, no dia 25 de janeiro à
noite, a fim de participar da Conferência Episcopal
Latino-Americana (Ceiam), regressando ao Vatica-
no dia 31, segundo informou a agência France Pres-
se. O porta-voz da Santa Sé, Reverendo Pierfranco
Pastore, desmentiu versões procedentes do México
de que o Papa estenderia a viagem à Guatemala.

João Paulo II recebeu ontem em audiência pri-
vada Jorge dei Campo, representante pessoal do
Presidente mexicano, José López Portillo,' para tra-
tar dos pormenores relativos à sua viagem a Puebla,
sede da Conferência Episcopal.'
CONVITE ISRAELENSE

>Ao entrevistar-se com re-
presentantes de 26 comuni-
dades cristãs de Israel e dos
territórios ocupados, o Pre-
sidente israelense, Itzhak
Navon, revelou ter convida-
do o Papa a visitar Israel
e os lugares santos da re-
gião.

Ontem, ao receber em au-
diência um grupo de 600

médicos que se recusaram
a fazer operações de aborto
por questões de consciência,
como o permite a legislação
italiana aprovada há um
ano, o Pontífice reafirmou
a posição da Igreja contra
o aborto e manifestou sua
"sincera admiração pelos
médicos e enferneiras que
se guiam por suas consciên-
cias e recusam pressões e
ameaças".

D Aloisio ressalta a
importância da viagem

Brasília — O presidente
da CNBB, D Aloisio Lors-
cheider, que também presi-
de o Conselho Episcopal La-
t i n o-Amerlcano, destacou
ontem que a visita, do Papa
ao México, país com o qual
o Vaticano não mantém re-
lações desde 1920, não deve-
rá provocar qualquer alte-
ração no quadro diplomáti-
co dos dois paises, pois o
ex-Cardeal polonês não ma-
nifestou nesta intenção.

Por outro lado, a presen-
ça do Papa na abertura da
3a. Conferência Geral do
E p iscopado Latino-Amerl-
cano, segundo D Aloisio,
significa a aprovação do
trabalho desenvolvido, pela
Igreja do continente nos úl-
timos anos e marca a di-
mensão mundial que a reu-
nião terá, bem como sua
importância no panorama
da Igreja universal.

D Aloisio afastou deíinitl-
vãmente qualquer hipótese
de a Conferência de Puebla
representar um retrocesso
em relação à de Medelin,
afirmando que as referên-
cias fixadas pelos bispos e
pela própria Santa Sé são,
justamente, os documentos

de Medelin, do Vaticano II
e a Evangelli Nuntiandi.

Sobre as pressões, de di-
reita e de esquerda, que a
Conferência vem sofrendo
desde antes de sua reali-
zação, o Cardeal conside-
rou-as normais, e adiantou
que é provável a realização
de movimentos paralelos ds
apoio e contestação durante
o encontro. Antecipou que
é possivel que os movimen-
tos paralelos a Puebla se-
Jam mais intensos do que
os que ocorreram durante
Medelin, devido à maior
conscientização no momen-
to atual, mas frisou que a
Igreja estudará uma forma
de manter diálogo apesar
das pressões.

Para o presidente da Ce-
lam, os principais temas de
Puebla serão: Situação de
Injustiça e Desigualdade na
América Latina (incluindo
A Doutrina de Segurança
Nacional), A Necessidade de
Maior Respeito as Culturas
das Diversas Populações La-
tino-Americanas, A Ex-
plosão Demográfica, O De-
senvolviniento Técnico De-
sordenado/Ecologia e o tema
P a m i 11 a- J uventude.

Havana
indulta
400 presos policiais

Argentina
liberta

Havana — A Imprensa
cubana anunciou ontem que
o Governo de Fidel Castro
concedeu indulto a 400 pre-
sos políticos, entre eles 11
mulheres. O decreto de in-
duflito assinala que ele é "to-
tal e definitivo".

Outros 400 presos politi-
.cos serão induLtados em ja-
neiro, outros tantos em fe-
vereiro e assim sucessiva-
mente, até atingir o total
de 3 mil. Em seguida, ou
paralelamente, irão sendo
soltos 600 por1 tentativa de
saída ilegal do pais, até res-
tarem, em agosto de 1979,
a p enas aproximadamente
500 presos politicos em
Cuba, cuja libertação não é
prevista para breve.

das 11 mulheres, uma
cumpriu pena durante nove
anos, duas desde 1976, cinco
estavam presas desde o ano
passado e três foram conde-
nadas este ano. Quanto aos
homens, oito estavam pre-
sos desde 1959, seis passa-
ram 18 anos na prisão, 13
ficaram 17 anos, 15 durante
16 anos, 29 por 14 anos, 28
por 13, 16 por 12 e cinco
por 10 anos. Os demais fo-
ram condenados depois de
1968 e apenas um foi conde-
nado este ano.

• Buenos Aires — A Câmara
Judiciária de San Luis, ci-
dade situada a 840 quilôme-
tros de Buenos Aires,'liber-
tou ontem, por insuficiência
de provas, seis policiais que
estavam presos pelo seques-
tro e tortura de Luis Oscar
Castro. Uma concentração
que reuniu mais de 1 mil
familiares de pessoas desa-
parecidas foi realizada on-
tem em frente à Casa Rosa-
da, no centro de Buenos Ai-
res, sede do Governo.

Na semana passada um
funcionário do palácio pre-
sidencial prometeu." bo as '

noticias antes do fim do
ano" graças a um "exausti-
vo estudo" que o Ministério
do Interior está' realizando
sobre o assunto segundo a
France Presse. Apesar do
grande efetivo policial, sete
mulheres entraram' no Pa-
lácio e conversaram com
um funcionário que pediu
que elas voltassem hoje à
tarde.

A prisão preventiva foi
decretada pelo Juiz Hector
Bel Castilho que justificou
sua ação como "uma lição
para frear os excessos e
abusos de autoridade em
que incorrem determinados
policiais que não têm for-
mação profissional e ética
adequadas."

Filipinas pedem
a 20 países
pelos refugiados

Manila e Cingapura —• O Governo das
Filipinas pediu ontem ao Brasil e a mais 19
paises que recebam cerca de 2 400 refugia-
dos vietnamitas que se acham a bordo do
cargueiro Tong An, ancorado na baía de Ma-
nila, e se ofereceu para cuidar do envio dos
refugiados; se necessário até mesmo por via
aérea.

O apelo foi feito pelo Vice-Ministro do
Exterior José Inglês durante uma reunião
com embaixadores ou representantes de 20
paises. O diplomata disse, aos jornalistas que
os embaixadores prometeram consultar seus
Governos e que esperava uma resposta firme
dentro de uma semana. Se o apelo não for
aceito, o cargueiro será rebocado para alto-
mar. j

Superlotação
O Tong An, cargueiro de bandeira pana-

menha, deixou o Vietnam no dia 6 deste mês
e antes de chegar a "ylanila a tripulação ten-
tou desembarcar refugiados em Brunel, na
ilha de Borneo, mas as autoridades locais se
recusaram a aceitar os vietnamitas.

O comandante do Tong An declarou a
imprensa em Manila que cerca de 200 a 230
vietnamitas morreram afogados ante os olhos
dos ocupantes de seu barco ao naufragar a
frágil embarcação em que tentavam fugir do
Vietnam.

Segundo o comandante, assim que outros
pesqueiros próximos, cheios de fugitivos, per-
ceberam que o Ton An se aproximava para
salvar os náufragos, "teve inicio uma corrida
louca em direção ao casco de meu barco para
tentar subir a bordo".

Grande número de náufragos foi reco-
Ihido, porque o comandante tinha a intenção
de desembarcá-los em Brunel, mas devido à
negativa das autoridades indonésias o Tong
An teve de prosseguir viagem, ainda mais
lotado do que antes.

Na proa do barco panamenho lê-se em
letras vermelhas num grande cartaz: Que-
remos desembarcar. Alguns doentes .em esta-
do grave foram levados para .hospitais em
Manila, mas há muitos enfermos a bordo. O
comandante do Tong An fez um apelo à
consciência do mundo, porque "é impossível
continuar vivendo nas condições atuais de

. superlotação".
O Itamarati ainda nâo recebeu comunica-

ção oficial da Embaixada brasileira em Ma-
nila sobre a proposta filipina para o ingres-
so de refugiados vietnamitas no pais. Há co-
nhecimento não oficial de que o pedido para
o Brasil aceitar aqueles refugiados foi en-
tregue à Embaixada, mas o Governo brasi-
leiro só se pronunciará após receber o rela-
tório oficial, o que deverá ocorrer nos pró-
ximos dias.

Os cidadãos que o
Vietnam não quer

Henri Leuwen
U 'Mond*

Hong-Korig — O Tong An é o quinto bar-
co de grande calado — depois do TV 148, Sou-
thern Cross, Hai Hong e Huey Fong —[ re- .
pleto de refugiados vietnamitas que tenta de-
sembarcar seus passageiros nas Filipinas e
não cessa de crescer o número de fugitivos.

A proporção de refugiados de origem chi-
nesa é agora superior a 80% e torná-se cada
vez mais evidente que as autoridades viet-
namitas não se contentam apenas em fechar
os olhos, mas têm um papel ativo neste êxodo,
e possivelmente até mesmo o encorajam.

Segundo fontes ocidentais, o Huey Fong
não teria.recolhido ao largo os refugiados
vietnamitas, mas nas proximidades de Vung
Tau (antigo Cap Saint-Jacques), próximo á
cidade de Ho Chi Minh. Os refugiados, reu-
nidos num antigo campo militar, teriam sido
transportados diretamente para o barco pe-'Ias 

próprias autoridades vietnamitas.
Outras fontes dizem que a Marinha viet-

namita vem construiindo barcos para permi-
tir que os.sino-vietnamitas deixem o pais. Al-
guns refugiados declararam ter sido acompa-
nhados durante uma parte do-trajeto por
juncos armados encarregados de protegê-los
contra ataques de piratas tailandeses.

Hanói está cobrando uma taxa de saida
de 2 mil a 2 mil 500 dólares por adulto e a
metade para crianças. Agentes intermedia-
rios são encarregados de recolher o dinheiro
(50% são entregues às autoridades), obter os
papéis necessários para deixar Saigon e en-
contrar um junco.

Nem todos os refugiados saem do Viet-
nam pelo mesmo caminho e uma vez em alto-
mar o drama pode abater-se tanto sobre os
que pagam como os que fogem por seus pró-
prios meios. Essa "organização bem planeja-
da de traficantes", segundo os termos do de-
legado malaio à Conferência de Genebra So-
bre os Refugiados, inquieta cada vez mais os
paises da região, quei receiam que o movi-
meto se amplie.

EUA e Formosa não chegam a
acordo sobre suas relações

Taipé — Os Estadas Unidos e
Formosa nao conseguiram chegar a
um acordo nas negociações que se
encerraram ontem em Taipé para en- .
contrar fórmulas para orientar o re-
laclonomento entre os dois paises,
após o inicio da normalização das re-
lações diplomáticas entre Washington
e Pequim.

Segundo porta-voz da delegação
norte-americano, as reuniões servi-
ram basicamente para que fossem ex-
postos os pontos-de-vista dos dois Go-
vernos, que agora têm um conheci-
mento mais detalhado dos problemas
a serem enfrentados.

Compromisso
As conversações das autoridades

de Formosa com a delegação norte-
americana chefiada pelo Subsecreta-
rio de Estado Warren Christopher sú
foram reiniciadas ontem, depois que
o Presidente Chiang Ching-kuo as-
sumiu o compromisso de que seu Go-
verno tomaria todas as providências
necessárias para garantir a segurau-
ça dos representantes dos Estados
Unidos. Enquanto prosseguiam as
conversações, milhares de manifes-
tantes protestavam em todos os pon-
tos de Taipé contra a decisão de
Washington de normalizar as relações
diplomáticas com Pequim. ,

Apesar do enérgico protesto nor-
te-americano pela recepção negativa
a Warren Christopher e aos outros
membros da delegação, o Presidente
Chiang Ching-kuo não apresentou
desculpas formais. Contudo, na ses-
são Inaugural do encontro, o Miais-

tro do Exterior de Formosa, Tsiang
Yon-Sl, exprimiu seu "sincero e pro-
fundo pesar" pelos incidentes de an-
teontem em Taipé, quando a comi-
Uva norte-americana foi hostilizada
por cerca de 10 mil manifestantes,
que atiraram ovos, pedras, laranjas e
tomates nos diplomatas norte-ame-
ricanos.

Em conseqüência da ambiente
hostil, o Subsecretário Christopher
cancelou a visita de cortesia que de-
veria fazer ontem ao Primeiro-Ml-
nistro Y. S. Sun e não compareceu a
sessão inaugural no Ministério do Ex-
terior, diante do qual estavam reuni-
dos cerca de 20 mil manifestantes. O
encontro foi transferido para o Grand
Hotel, onde os norte-americanos es-
tão hospedados.'Os acontecimentos de quarta-fei-
ra provocaram uma atmosfera tensa,
que resultou no cancelamento da en-
trevista que Warren Christopher ha-
via marcado com os jornalistas. O
porta-voz da delegação, Jack Cannon,
limitou-se a qualificar a situação de"séria". Um porta-voz- do Governo de
Formosa acrescentou o adjetivo dificil.

Outra decisão — considerada ino-
portuna por diplomatas ocidentais —
foi a ausência do Subsecretário War-
ren Christopher no jantar oferecido
ontem à noite pelo Ministro do Ex-
terior Tsiang Yen-Si. Este recebeu
polidas desculpas do chefe da delega-
ção norte-americana, que alegou can-
saco. Os jornalistas que fazem a co-
bertura da "visita reconhecem que
Christopher estava cansado; mas
afirmam que, se o ambiente fosse
cordial, o Subsecretário faria um es-
forço para comparecer ao jantar.

Chifia aumenta sua
Pequim — Um aumento da pro-

dução de bens e serviços foi registra-
do, este ano, em todos os setores da
economia da China, segundo cifras
divulgadas ontem em Pequim, citadas
pela agência DPA, que indicam tam-
bém a obtenção da mais elevada re-
ceita fiscal desde a fundação do pais.
O maior crescimento ocorreu na pro-
dução de ferro, com um índice de
43,5% em relação ao ano anterior.

O Presidente Hua Kuo-feng afir-
ma que a percentagem de aumento
da produção de ferro corresponde a
9 milhões de toneladas, o que eleva
a produção total de 34 milhões de to-

neladas. A produção de aço teve um
crescimento de 7 milhões de tonela-
das,'f ixando-se o total em 31 milhões
de toneladas. A produção de aço la-
minado cresceu em 5 milhões de to-
neladas, sem que se saiba a quanti-
dade total produzida atualmente na
China.

Metas cumpridas
- Estas cifras se constituem num

recorde nacional na produção de fer-
ro e aço. Segundo os planos oficiais,
em 1985 será obtida _uma produção

Ao contrário dos norte-america-
nos que relutaram em fazer comentários
sobre as conversações, os chineses não
se mostraram reticentes. O Ministro
do Exterior Tsiang divulgou Imediata-
mente o texto integral de seu discur-
so, que se resumia a uma série de
acusações contra um antigo aliado.

"Isso não é maneira de uma gran-
de potência mundial tratar um antl-
go aliado", disse Tsiang, para relem-
brar que Formosa só foi avisada com
sete horas de antecedêricia, em re-
lação à informação ao público, quan-
to ao rompimento das relações diplo--
máticas. *

"Não Julgo que o Governo norte-
americano tenha qualquer razão jus-
tlficável para anunciar unilateral-
mente sua decisão de ab-rogár o Tra-
tado de Defesa, que, como se sabe, é
um tratado de aliança", declarou o
Ministro Tsiang. Ele também se refe-
riu à dificil posição legal na qual os
Estados Unidos se encontrarão no de-
correr do próximo ano, quando o Tra-
tado de Defesa continuará em vigor,
apesar do des-reconhecimento do país
com que foi celebrado.

A delegação norte-americana re-
gressará hoje a Washington, dois dias
antes do encerramento das realções
diplomáticas entre os Estados Unidos
e Formosa. O Embaixador de Formo-
sa em Washington, James Shen, tam-
bém viajará hoje, e a propriedade do
edifício em que se localizava a Em-
baixada foi transferida para uma
empresa norte-americana sem fins
lucrativos, para evitar que seja con-
fiscada pelo Governo de Pequim.

O
de 60 milhões de toneladas de aço,
e, no setor do ferro, o aumento será
maior ainda. Para que este plano pos-
sa ser cumprido, serão concluídos dez
projetos até 1985.

Outro setor em que foi registra-
do um aumento destacável foi o do
carvão, que chegou a 600 milhões de
toneladas, segundo dados estatísticos
fornecidos por autoridades chinesas.
Esta cifra corresponde a um aumento
de 50 milhões de toneladas, em rela-
ção ao ano anterior e de 117 milhões
em comparação com os índices de
1976.

Soviéticos prevêem expurgos
Moscou — O jornal Pravda, ór-

gão oficial do Partido Comunista da
União Soviética, afirmou ontem que
haverá "expurgos em grande escala"
no Partido Comunista Chinês e faz a
previsão de que ocorrerão "novas re-
beliões" nos círculos dirigentes da
China. Num artigo de 2 mil 500 pala-
vras, o Pravda assinala que o Gover-
no chinês enfrenta uma "crise pro-
funda" e que há uma "luta incessan-
te entre facções".

O jornal acrescenta que a luta se
trava em torno da 'conveniência da
divulgação de uma avaliação autênti-
ca dos "dogmas em reexame" de Mao
Tsé-tung, cuja politica, segundo o
Pravda, "foi bastante destruidora pa-
ra o pais, em suas últimas décadas de
vida", e exercício do Poder.

"E' possivel ver facilmente qi?e os
líderes de Pequim estão seriamente
preocupados com o problema de
amainar, tanto na prática como nos
textos dos documentos, profundas di-
vergências entre seus -dirigentes" —
comenta o Pravda. Ressalta que vá-
rias decisões adotadas pelo Comitê
Central do Partido Comunista Chinês
confirmaram que o Poder havia sido
deslocado do Presidente Hua Kuo-
feng para Teng Hsiao-ping e seus
adeptos, e aludiu, neste sentido, à
eleição de vários íntimos colaborado-

res de Teng para postos no Politburõ1 do Partido."Continuam em postos de direção,
apesar disso, elementos contra os
quais foram formuladas enérgicas
criticas nos jornais murais" — co-
menta o Pravda. E diz que "tudo isso
indica que é possivel esperar novas
rebeliões nas mais altas esferas do
Governo chinês, como aconteceu até
agora".

O Pravda registra que a decisão
do Comitê Central de criar uma co-
missão que cuidará de questões de
disciplina permite prever que haverá
depurações em grande escala. O jor-
nal afirma que o Governo chinês não
conseguiu aliviar o "crescente descon-
tentamento" existente entre opera-
rios e camponeses e devido também
aos impopulares programas de relp-
calização,_ ao desemprego em nova
escala e ao baixo nível de vida.

O órgão do Partido Comunista
soviético declara que a reunião do
Comitê Central do Partido Comunis-
ta chinês, realizada na semana pas-
sada, só conseguiu evitar uma luta
pelo Poder porque apresentou novas
diretrizes politicas que "são um ema-
ranhado de contradições".

Num extenso comentário assina-
do por Alexei Petrov, o Pravda assi-
nala que os dirigentes chineses reco-
nheceram sérios malogros econômicos

no decorrer das duas últimas décadas,
mas rejeitaram quaisquer possibilida-
des de recuperação, ao optarem por
uma rápida modernização de suas

.Forças Armadas e pela preparação
para a guerra.

O Governo' chinês realizou um
julgamento público de cinco radicais
de esquerda, que foi assistido por
cerca de 300 mil pessoas — informou
ontem a agência de notícias iugosla-
va Tanjug. Segundo a agência, o prin-
cipal elemento radical julgado foi
uma mulher, Tieh Yuan-Tze, que, em
maio de 1966, obteve o apoio de Mao
Tsé-tung ao atacar dirigentes e pro-
fessores da Universidade de Pequim.
Tieh também foi dirigente de um gru-
po militante da extrema esquerda, na
Universidade, que, há 12 anos, provo-
cou violentas manifestações que re-
sultaram em vários mortos.

Os mais famosos entre, os guar-
das-vermelhos da Revolução Cultural,
Kubi Ta Fu e três de seus companhei-
ros, foram hostilizados por uma mui-
tidão durante um comicio de "crítica
de massas", transmitido pela televi-
são, ao vivo, a todas as unidades de
produção de Pequim. As 18 mil pes-
soas que participavam do comicio
gritaram "que sejam executados"
quando aparecerem os quatro guar-
das-vermelhos de -Pequim*, detidos
desde o dia 28 de abril último.

"Pravda' indigna-se com Habsburgo
Moscou — "O interesse mórbido

da grande imprensa" ocidental por
Otto Habsburgo, primogênito do últi-
mo imperador austro-húngaro, "não

tem limites", afirma o jornal Pravda.
O órgão oficial do Partido Comu-

nista, referindo-se a um longo artigo
publicado no jornal Die Welt sobre a
viagem de Habsburgo à China, consi-
derou "característica calúnia anti-
socialista" a pretensão do "herdeiro

do trono — tirado pelos maoístas do
museu de cera da história" — de falar
em nome dos povos que.há mais de
60 anos se libertaram dó "odiado jogo
dos Habsburgos".

"Fazendo o papel de palhaço~sem
Pequim", prossegue o Pravda, "este vi-
sitante lembrou que parte dos Bálcãs
teve a infelicidade de pertencer ao
império de seu paizinho, ao vaticinar

que o futuro dessa região seria "tene-
broso". Em suma, não existe, nos ama-
relados mapas de uma monarquia há
muito extinta, um único rincão em
¦favor de cujos habitantes o in traga-
vel hóspede da direção chinesa "não

saia em defesa". Os atuais mandato-
rios de Pequim escolhem para aliados
até mesmo os que já no início do sé-
culo foram varridos da história".

Tilpí/UPI
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Após o brado de Viva a República
da China, o motorista de táxi
Chiai Shao-yin, áe 40 anos, fez
ontem uma impressionante ma-
nifestação contra os americanos,

ao incendiar sua roupa e seu auto-
móvel, diante do Ministério do
Exterior de Formosa, enquanto
milhares de ciãaáãos entoavam a
canção patriótica. Retiraâo áo

táxi em chamas, ele pediu a ou-
tros manifestantes que o vingas-'
sem e foi conduzido em estado
grave a um hospital dos arredores

onde está fora de perigo
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Governo dá US$ 380 milhões no Canadá 
pela 

Light

O Presidente Geisel auto-
rizou ontem a compra do
controle acionário da Light
por US$ 380 milhões liqui-
dos de impostos e pagos no
Canadá â holding liras-
can Limited. Serão pagos
USÇ 210 milhões à vista e
170 milhões dentro de 90
dias após o fechamento da
operação, marcado para da-
qul a 15 dias. A Eletrobrás,
que assumirá o controle da
empresa, pagará também o
Imposto de renda devido
pela transação, equivalente
a USS 56,4 milhões <Cr$ 1
bilhão 171 milhões 992 mil).

Serão cumpridos os pro-
cedimentos previstos na Lei
das S.A., com oferta pública
de compra, em iguais con-
dições, aos acionistas mino-
ritários da Light (17%). No
entanto, o preço oferecido
por ação — Cr$ 0,52 ou Cr$
0,59, neste caso acrescido
pelo imposto pago pelo
comprador — está abaixo
tanto do valor patrimonial
(Cr$ 1,31) como do valor de
mercado (CrS 0,84, última
cotação). O preço em dólar
(14,58), porém, eqüivale ao
valor de mercado do total
das ações da Brascan Li-
mited — que conserva vá-
rios outros interessados no
Brasil e no Canadá.
JUSTIFICATIVAS

decreto presidencial ba-
seou-se em exposição d e
motivos assinada pelos Mi-
nistros da Fazenda, Mário
Simonsen; das Minas e
Energia, Shigeaki Ueki, e do
Planejamento, Reis Vclloso.
Ao divulgá-la, o porta-voz
do Palácio do Planalto, Co-
ronel Rubem Ludwig, esela-
receu que o Governo não
podia esperar pelo término
da concessão (quando, teo-
ricamente, o patrimônio da
Light reverteria, sem ônus,
para a União) porque vã-
rios prazos foram atribui-
dos à concessionária, tendo
alguns duração ainda de 20
ou até 30 anos.

O Governo não podia
comprar "pedaços da em-
presa", argumentou o por-
ta-voz, referindo-se aos di-
ferentes prazos d e con-
cessão. Ao mesmo tempo,
completou, é notório que a
Light, apesar dos maciços

n v e stimentos realizados,
não estava em condições de
aplicar todos os recursos
necessários para atender às
necessidades de energia ele-
trica das duas áreas mais
desenvolvidas do país, o Rio •
de Janeiro e a Grande São
Paulo. Também a exposição-
de. motivos justifica a com-
pra pela expectativa "de
enormes dificuldades n o
atendimento da demanda
de energia elétrica na sua
área de concessão, com ré-
flexos negativos na pro-
dução dos parques indus-
triais de São Paulo e do Rio
de Janeiro", "na medida em
que a Light não tem podido
investir na proporção exigi-
da".

Quanto ao preço ofere-
cido, os Ministros argumen-
tam que está abaixo do va-
lor patrimonial das ações
da Light, bem como do va-
lor de cotação em bolsa,
demonstrando isso que "a
operação' será de todo van-
tajosa para o pais". Assina-
laram ainda que a compra,
nos termos propostos,''pressupõe o direito da par-
te compradora de auferir os
dividendos correspondentes
aá segundo semestre d e
1978, o que representa um
retorno imediato da ordem
de US§ 45 milhões".

tm sua parte inicial, a
exposição justifica a estati-
zação dos serviços públicos
dè eletricidade pelo que se
observa no mundo, "onde
veremos que a tendência
natural é a transferência
daqueles serviços para o
âmbito do Estado''; ar-
gumenta que a iniciativa
privada não suporta "os
vultosos investimentos
necessários à expansão e
exploração adequadas des-
ses serviços"; remonta à
negativa do Governo em
apoiar a- compra da Light
pelo grupo privado Embra-
par e argumenta que na
proposta de outra empresa
privada brasileira que
manifestou interesse e m
adquirir o controle da em-
presa, a Cataquazes-
Leopoldina, "não havia pro-
porção entre a magnitude
das exigências financeiras,
administrativas e técnicas
da Light com a capacidade
da referida empresa".

Em São Paulo, o escrito-
rio da Light alegou ontem
que não havia comentários
"a fazer sobre o assunto",
mas em Toronto, Canadá,
a Brascan Limited divulgou
nota anunciando a venda
da Light a seus acionistas.
A nota indica que o valor
da venda foi obtido multi-
plicando-se o número de
ações da empresa canaden-
se pelo seu valor de mer-
cado, deduzindo-se, por uma
referência nela contida, que
o acionista canadense reali-
zará um lucro, por ação, de
mais de 58%. No Rio, o pre-' sidente do BNDE, Marcos
Viana, antecipou que o ban-
co não venderá as ações
que detém da Light (10%)
pelo valor da oferta publica.

Só dois aprovaram preço

Barbalho e Ueki planejavam a compra da Light desde 1974, quando entraram no Ministério

Ueki se diz de consciência tranqüila

O Ministro das Minas e Ener-
gia, Sr Shigeaki Ueki, anunciou on-
tem a compra, pela Eletrobrás, de
todas as ações da Light pertencen-
tes ao grupo canadense Brascan,
mediante pagamento de 436 milhões
400 mil dólares, dos quais 210 mi-
lhões de dólares á vista e 170 mi-
lhões dentro de 90 dias. Os restan-
tes 5G,4 milhões de dólares se re-
ferem ao Imposto de Renda, que
será pago pela Eletrobrás ao Te-
souro Nacional.

Os 380 milhões de dólares li-
quidos a serem recebidos pela
Brascan serão remetidos integral-
mente para o exterior. Durante en-
t-revista coletiva na sede da Eietro-
brás, no Rio, o Ministro, após di-
vulgar a exposição de motivos
apresentada ao Presidente Geisel,
disse que a operação "atende aos
interesses nacionais" e que "a in-
sinuacão de que a negociação no
fim do Governo significa a exis-
tõncla de alguma coisa que não
podemos revelar ,é um julgamento
pessoal. Nós estamos com a cons-
ciência tranqüila".

Com relação à idéia de que a
concessão da Light termina em
1990, o que determinaria automa-
ticamente sua passagem pará o Go-
verno, sem qualquer pagamento, o
Ministro explicou que "a Light é
detentora de mais de uma cente-
na de concessões, municipais, es-
taduais e federais, cada uma de
uma forma". Muitas dessas conces-
sões foram renovadas recientemen-
te, por isso a dificuldade dò Gover-
no é retomar a empresa sem ônus.
"Quando uma concessão acaba em
Mogi das Cruzes, por exemplo, ou-
tra ainda está em pleno vigor em
Suzano", disse o Ministro.

Ele ressaltou que a única al- ^ternativa que restava ao Governo1
para resolver o problema Light —
"cujos serviços são objeto de 'cons-
tantes reclamações de consumido-
res residenciais e industriais ao De-
partamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica — DNAEE'' — era
a compra, pois a opção de encam-
par a empresa significaria indeni-
zar a Brascan pelo valor patrimo-
nial, calculado em um bilhão de
dólares, "quando nós estamos com-
prando por 436 milhões". Uma ter-
ceira alternativa, que seria a apli-
cação do contrato de concessão,
que determina que esta só vigore
enquanto a Light atender perfeita-
mente aos consumidores — o que
o próprio Ministro disse que não
está ocorrendo — foi descartada. A
pedido do Ministro, o consultor ju-
ridico da Eletrobrás, Sr José Rabe-
lo, explicou que "a deterioração dos
serviços da Light ainda não che-
gou a um ponto tal que permita a
aplicação dessa penalidade". Ele
acrescentou, porém, que o Governo
"é quem decide o momento prô-
prio de uma aplicação dessa ordem.
Seria um ato discricionário assumir
a Light sem pagar indenização".

O Ministro Shigeaki Ueki re-
velou que, nas negociações entre o
Governo e o grupo Brascan, não se
chegou a sequer levantar a hlpó-
tese de que parte do pagamento,
fosse reinvestida no Brasil. "Numa
negociação, se começamos a impor
condições, vamos pagar um preço
mais alto", disse o Ministro, acres-
centando que o Brasil é hoje um
dos mercados preferidos pelos in-
vestidores estrangeiros. "Não 'pre-
cisamos obrigar ninguém a invés-
tir aqui", afirmou.

•O anúncio da compra da Light
foi feito na presença de membros
da diretoria da Eletrobrás (Srs Ar-
naldo Barbalho, presidente da Ele-
trobrás e ex-secretário-geral do
Ministério' de Minas e Energia;
-Norberto Medejros, diretor-finan-
ceiro; José Gelásio da Rocha, dire-
tor de Planejamento; Luís Carlos
Meneses, diretor de Coordenação e
Mauro Moreira, diretor de Integra-
ção Regional, e do Conselho de
Administração da* empresa, Srs
Apolõnio Sales, Silvio de Freitas,
Luis Cláudio Magalhães e John Co-
trim).

Logo após a leitura da exiposi-
ção de motivos apresentada pelos
Ministros da Fazenda, Mário Hen-
rique Simonsen, de Minas e Ener-
gia, Shigeaki Ueki, e de Planeja-
mento (interino), Élcio.Costa Cou-
¦to, e aprovada pelo Presidente Gei-
sei, o Ministro Shigeaki Ueki disse
que o pagamento à Brascan é pra-
ticamente à vista, porque os crédi-
tos da Eletrobrás e do Banco do
Brasil, somados, permitem obter
empréstimos no exterior em condi-

, ções mais vantajosas do que um
financiamento direto com o Banco• Brascan ou qualquer outro indica-
do pelo grupo canadense. "Na ver-

dade", disse ele, "a Eletrobrás está
comprando a prazo, por juros me-
nores do que os que obteria se o fi-
nanciamento fosse da •Brascan".

O presidente da Eletrobrás, Sr
Arnaldo Barbalho, ressaltou que "a
nacionalização da Light é um gran-
de acontecimento, na medida em
que ela atende a 4 milhões de usuá-
rios e, em 1977, distribuiu 35,5 bi-
lhões de quilowatts/hora". Ele
adiantou que a Eletrobrás elabora-
rã uma programação visando ao
desenvolvimento das instalações da
Light, no mesmo compasso das ne-
cessidades do mercado consumidor.

A entrevista

Pergunta — O desenvolviinen-
to das negociações foi feito sigi-
lusamente e durante o recesso do
Oungresso. Por quê?

Ueki — O íato de ser durante
o recesso do Congresso é mera co-
incidência. Evidentemente que,
uma vez solicitado pelo Congresso,
o Poder Executivo prestará todas
as declarações sobre a operação e
tenho convicção de que, com to-
das as informações que prestare-
mos, o Congresso não deixará de
apoiar a decisão, porque ela aten-
de aos interesses nacionais. Quan-
to ao sigilo, qualquer negociação
deve ser feita com reserva.

Pergunta — Por que não apli-
car o contrato de concessão, que
diz que a Light terá a concessão
enquanto "bem servir"? Como o
senhor deixou claro na exposição
de motivos, que o serviço está-se
deteriorando, não seria o caso de
reverter a Light para o Governo,
pura e simplesmente?

(O Ministro passa a pergunta
para o consultor juridico da Ele-
trobrás, José Rabelo).

Rabelo — ¦ Isso aí seria ' uma
penalidade. Não se chegou ao pon-
to de deterioração dos serviços da
Light que permita a aplicação des-
sa penalidade. O Governo está-se
antecipando a uma situação que
daria lugar à penalidade, porque
não seria admissível esperar a de-

¦ terioração.
Pergunta — Mas, se o Governo

está-se antecipando à deterioração
comprando a Light, por que não
se antecipa aplicando o contrato
de concessão?

Rabelo — São razões de Esta-
do que me parecem lógicas. O Go-
vçmo é quem decide o momento
próprio de uma aplicação dessa or-
dem. Seria um ato discricionário
assumir sem pagar indenização. _

Pergunta — Mas não há hipó-
tese de que a Light esteja forçan-
do essa deterioração, para que o
Governo ,a compre?

Rabelo — Isso é ir longe dc-
mais. Toda interpretação é possi-
vel, mas é opinião pessoal.

(Nesse momento, Ueki lnter-
vém e diz à repórter que, pelo vis-
to, ela "gostaria que o Governo fl-
casse com a Light sem pagar nada".
Algumas pessoas na platéia, forma-
da por jornalistas e funcionários
da Eletrobrás, se manifestaram di-
zendo que gostariam, sim. Diante
disso, o Ministro, completa: "Eu
também gostaria").

Pergunta — Qual o volume de
recursos necessários para manter a
expansão dos serviços da Light?

Arnaldo Barbalho — Dentro do
nosso sentimento seria da ordem
de 300 milhões de dólares por ano.
Mas isso, por enquanto, é só um
sentimento. A Eletrobrás fará uma
programação para elevar os nivela
de suprimento de energia no com-
passo das necessidades do merca-
do.

Pergunta — Que dia, exata-
mente a Eletrobrás assume a Li-
ght? E como serão distribuídas as
instalações da empresa no Rio e
em São Paulo?

Barbalho — Nos entendimen-
tos que tivemos com a direção da
Light, fixamos um prazo de mais
ou menos 15 dias para assumir" a
empresa. Quanto às instalações de
geração e distribuição, ainda não
decidimos se vamos passar para
Furnas, CESP, etc. Por enquanto,
só há alternativas que estamos es-
¦tudando.

Ueki — Nós estamos compran-
do uma companhia sadia, porque
tem um patrimônio liquido de 23 a
24 bilhões de cruzeiros e um exi-
xivel de longo prazo de 13 bilhões.
Essa estrutura de patrimônio e pas-
sivo é perfeitamente aceitável sob
o ponto-de-vista econõmico-finan-
ceiro. Acabamos de falar com o
presidente do BNDE, Marcos Via-
na, que disse qüe o cálculo do
BNDE para o valor patrimonial da
ação da Light é de Cr? 1,60 por

ação e, portanto, não pretende
vender seus 10% de participação
pelo preço que estamos pagando ao
Brascan — Cr$ 0,59 — e que man-
teremos na oferta pública para os
acionistas minoritários.

Pergunta — Essa operação não
vai.criar um efeito inflacionário?

Ueki — O empréstimo que a
Eletrobrás tomará no Banco do
Brasil é em cruzeiros e só teria
efeito inflacionário se esse dinhei-
ro circulasse internamente. A Ele-
trobrás toma no Banco do Brasil,
que contabiliza em cruzeiros, mas
empresta em dólar. Depois de dois
anos, o Banco tomará empréstimo
no exterior para substituir os dó-
lares retirados do orçamento mo-
netário. Esse empréstimo externo
será pelo prazo mínimo de oito
anos.

Pergunta — Sc, como diz A
exposição de motivos, é difícil dc-
terminar quanto exatamente o
Brascan aplicou de capital externo
na Light, já que há disparidade
entre o capital do Brascan na em-
presa e o valor registrado como ca-
pitai estrangeiro no Banco Central
— apenas 210 milhões de dólares —
que critério usou o Governo para
permitir a remessa de todos os 380
milhões de dólares?

Ueki — O registro de capital
estrangeiro foi respeitado. Pela re-
messa dos 210 milhões, a Brascan
não pagará Imposto de Renda. Pe-
la remessa dos 170 milhões a mais,
ela pagará o imposto, como man-
da a lei. Mas a Eletrobrás terá di-
reito aos dividendos que a Light
pagará relativos ao segundo semes-
tre de 78, no valor de 45 milhões
de dólares.¦ (Os dividendos mencionados
pelo Ministro compensam, em par-
te, o pagamento do Imposto de
Renda, no valor de 56,4 milhões de
dólares, que a Eletrobrás pagará
no lugar da Brascan).

Pergunta . — A diretoria e o
Conselho de Administração da Ele-
trobrás apoiaram a decisão de
compra da Light ao preço ajusta-
do? Ou foi decisão do Governo?

Barbalho — O assunto não ê
especificamente de competência
da diretoria da Eletrobrás. E' da
competência do Conselho de Ad-
ministraçãb, por autorização do
Presidente da República, ouvido o
Ministro das Minas e Energia. O
último parágrafo da exposição de
motivos diz: "o Conselho de Adml-
nistração da Eletrobrás, em reu-
nião de 27 do corrente, por unanl-
midade, manifestou-se pela neces-
sidade -e oportunidade da aquisl-
ção do controle acionário da Lighi
por via negociai".

Pergunta — Dc quem partiu a
proposta final? Da Brascan ou da
Eletrobrás?'

Ueki — As negociações parti-
ram ,de 700 a 750 milhões de dó-
lares. Depois baixaram para 460
milhões de dólares, incluindo Im-
posto de Renda. Essa seria o preço
mínimo para a Brascan', mas não
aceitamos. Finalmente,, chegamos
ao entendimento em 380 milhões
líquidos. Objetivamente analisan-
do, está barato. O caro e barato é
subjetivo. Estamos comprando um
patrimônio de 1 bilhão de, dólares
por 436 milhões. Abaixo do preço
que estamos pagando, a Brascan
preferiria continuar com a Light
até ser encampada e brigar na Jus-
tiça.

Pergunta — Considerando o
grau de endividamento externo do
pais, o senhor acha oportuna essa
operação agora?

Ueki — Não acho que agrave
o endividamento externo. O endi-
vidaimento que o país vem tendo é
para. investir na infra-estrutura,
no desenvolvimento. Se nós invés-
timos no aumento da produção, es-
se aumento permite o pagamento
da divida. Um dia, naturalmente,
se ficar desenvolvido, o Brasil será
exportador de capital. Esse dia está
longe, porque • temos um continen-
te para desenvolver. O setor elétri-
co hoje investe mais de 4 bilhões
de dólares por ano. e com a nacio-
nalização da Light podemos dizer
que todo o capital do setor é na-
cional. Há 30 anos era quase tudo
estrangeiro e naquela época, rela-
tivamente, a dívida era maior _do
que é hoje, porque os 25 milhões
de quilowatts instalados atualmen-
te são um capital maior que toda
a dívida externa. Se atualizarmos
o valor desses quilowatts instala-
dos, mais as obras em andamento,
é muito possível que só o setor elé-
tricô nacionalizado — hoje em
100% — represente um estoque de
capital maior que toda a divida
brasileira.

Só dois dos 13 participantes da
reunião do Conselho de Administra-
ção, diretoria executiva e consultor
jurídico da Eletrobrás, realizada, no
Rio, anteontem, para analisar a com-
pra da Light, sugeriram endossar o
preço a ser pago. Acabou, porém, ven-
cendo a posição dos outros _ 11: por
uma questão dc coerência, não poiliam
dizer que estavam dc acordo com um
preço que não negociaram.

O próprio presidente da Eietro-
brás, Sr Arnaldo Barbalho, que leu pa-
ra os presentes a minuta da Exposl-
ção dc Motivos ontem divulgada pelo
Ministro Shigeaki Ueki, não partici-
pou da discussão do preço a ser pago
pela empresa à Brascan Ltd, do Ca-
nadá, que será de 380 milhões de do-
lares livres de Imposto de Renda.

Bom negócio
A reunião, que começou às í 17h

30m e terminou às 22b, teve o objeti-
vo «lc fixar a posição da Eletrobrás
diante da transação. Foi interrompi-
da várias vezes, na espera do texto fi-
uai da Exposição de Motivos, que veio
do gabinete do Ministro Ueki, em Bra-
silia. Todos os presentes acharam que
o negócio era boni, embora, por con-
senso, se recusassem a ratificar o pre-
ço pago, ainda que a todos parecesse
bastante vantajoso. Mas, não queriam
ratificar um item essencial da nego-
ciação de que não participaram. Uin
dos argumentos empregados, então,
foi: "que conselho seria esse, que as- ,
sinaria tudo o que fosse mandado?

E' por isso que na Exposição de
Motivos, ontem conhecida publica-
mente, cm sua forma definitiva,^ diz
que "resta a informar a Vossa Exce-
lcncia que o Conselho dc Administra-
cão da Eletrobrás, em reunião de 27
do corrente, por unanimidade, mani-
festou-se pela necessidade e oportu-
nidade da aquisição do controle acio-
nário da Light, pela via negociai",
sem mencionar, portanto, a questão
do preço.

Depois que a minuta da Exposi-
cão.dc Motivos foi lida pelo Sr Bar-
balho, todos puderam dar sua opinião.
E todos concordaram eom outros dois
pontos críticos da negociação: a opor-
tunidade e o pagamento a vista.
Quanto à oportunidade, ponderou-se' que esperar pela entrada do Gover-
110 Figueiredo c a nomeação do Mi-
nistro das Minas, do diretor do DNAEE
c do presidente da Eletrobrás seria
protelar demasiadamente as negocia-
ções já cm curso, com eventuais pre-
juízos para os consumidores da Light.

Além disso, concordou-se com a tese
dc que era preciso fechar o negócio
até hoje, na pior das hipóteses, para
que a Eletrobrás tivesse o direito de
receber os 45 milhões de dólares re-
ferentes aos dividendos da Light. no
segundo semestre deste ano.

Quanto ao pagamento á vista, os-
participantes da reunião acreditaram
que sairia mais barato pagar agora à
vista e obter financiamentos para a
Eletrobrás, do que pagar à Brascan
num prazo mais amplo.

Embora não quisessem, por maio-
ria, ratificar o preço proposto na ml-
nuta da Exposição de Motivos, os pre-
sentes à reunião ouviram o argumen-
to de que, provavelmente, os 380 mi-
lhões de dólares eram hoje muito mais
vantajosos do que os 130 milhões de
dólares pagos à Amforp, há 13 anos.
Ainda mais que a Amforp era muito
menor do que a Light hoje.

Além disso, ponderou-se que, pro-
vavclmcntc, o Governo estimulou, até
çerto ponto, o desenvolvimento da
proposta da Embrapar — feita no fi-
nal dc 1970, quando pretendia com-
prar a Light por 680 milhões de dó-
lares cm 10 anos — para chegar a um
valor que balizasse as negociações em
que estava dc fato interessado: fazer
uma empresa estatal comprar a Light.

Outra reunião

Em nenhum momento se cogitou
de encampar a Light. Nem de esperar
o decurso dos variados prazos de con-
cessão a que tem direito a Light. Nem
foi essa a primeira vez que os direto-
res da Eletrobrás tomaram conheci-
mento dos termos da negociação. Na
sexta-feira da semana passada, no
gabinete do Ministro das Minas e
Energia em São Paulo, o Sr Shigeaki
Ueki se trancou das 14h30m às 20h45m
com toda a diretoria da Eletrobrás.
Ele descreveu os termos gerais da ope-
ração e pediu sugestões, que seriam
encaminhadas, inclusive ao Presidcn-
te da República. Todos, porém, concor-
daram com os termos da proposta
apresentada pelo ministro.

Na reunião de anteontem, 110 Rio,
o argumento definitivo para se con-
cordar com a proposta de compra da
Light foi o de que a empresa vem
mantendo o serviço com competência,
e zelo, mas, como empresa privada,
não teria condições financeiras para
acompanhar o ritmo de aumento do
consumo de energia na região do Rio
e de São Paulo. Estima-se que a Light
tenha hoje, nessa área, 4,5 milhões dc
consumidores.

Brascan esclarece acionistas
Beatriz Schiller

Correspondente

Nova Iorque — A Brascan •
Limited distribuiu nota,
através de seu escritório
Central do Canadá, esclare-
cendo a seus acionistas que
aceitou a proposta do Go-
verno brasileiro de compra

. da Light, por uma quantia
total correspondente a va-
lor de mercado das ações
ordinárias de holding cana-
dense.

•Funcionários do escritório
comentaram que os acionis-
tas estão satisfeitos porque
as ações, por muitos anos,
haviam estado muito bai-
xas. Consideram, p o r e m ,
que o Governo brasileiro fez
um bom negócio, compran-
do a Light por menos do
que o seu book valnc que
excedeu 1 bilhão-de dólares.

Em Wall Street, homens
de negócio mais c é t i c o s
quanto a transações em que
um lado apenas faz bom ne-
gócio, comentam, no entan-
to, que o investimento- de
1 bilhão de dólares da Bras-
c"an não pode ser visto no
vazio. E observam que esse
investimento deve " ter sido
feito ao longo de muitos
anos, durante os quais ren-
deu dividendos, não sendo
portanto um dado relevante
para. a avaliação da tran-
sação."A Brascan .Limited rece-
beu hoje urna oferta da Ele-
trobrás, companhia nacio-
nal de énergia, que psrten-

ce ao Governo brasileiro, de
compra dos interesses da
Brascan na Light-Serviços
de Eletricidade SA. A Light,
como é sabido, no momento
fornece eletricidade a mais
de 20 milhões de .brasileiros
na área Rio—São Paulo.

Os diretores da Brascan
consideraram e aceitaram a
oferta. A transação está da-
tada para fechar 'dentro de
15 dias. O preço de venda
ó de 380 milhões de dólares
americanos, ou seja, 447 mi-
lhões de dólares canaden-
ses, dos quais 210 milhões
de dólares (americanos)
serão pagos -na data do fe-
chamento, e 170 milhões, 90
dias após o fechamento.

A quantia total provém
de ações ordinárias basea-
das. em preços atuais de
mercado (17,20 'dólares ca-
nadenses ou 14,58, dólares
americanos).

Apesar de o preço de ven-
da ser substancialmente
mais baixo do que o Boolc
Valuc dos investimentos da
Light, a direção e aidiminis-
tração da Brascan conside-
ram a proposta de venda
no interesse da Brascan e
de seus acionistas. A oferta
requer aceitação prévia,
não deixando tempo para
que a venda fosse submeti-
da a um encontro de acio-
nistas para ouvir suas con-
siderações.

Ainda não foram feitas

decisões de reinvestimento.
A oferta não tem requeri-
mentos de reinvestimento.

A aquisição da Light pe-
los brasileiros foi submetida
a discussão pública por al-
gum tempo; uma decla-
ração da situação da Light
foi fornecida em 30 de maio
de 1978, no encontro anual
da Brascan; juntamente
com opções possíveis para
seu futuro. Essa declaração
foi enviada por correio a to-
dos os acionistas e ampla-
mente circulada na comuni-
dade financeira.

Uma era chega ao fim no
Brasil com o Governo ad-
quirindo a última maior-
companhia estrangeira de
serviços controlada por es-
tnangeiros. Também é o co-
meço de uma nova era para
a Brascan, que agora se en-
contra em posição de devo-
tar seus recursos totais',
tanto 110 Brasil quanto no
Canadá, ao continuo desen-
volvimento de seus investi-
mentos em três áreas bási-
cas: de recursos naturais,
bens de consumo e serviços
de financiamento.

Os ativos que permane-
cem na Brascan estão cote-
dos a 17,20 dólares canaden-
ses por ação, sendo avalia-.
dos pela administração co-
mo ultrapassando em 10 dó-
lares canadenses o valor da
ação ordináiria."

Prçço veio acima do esperado

Washington — Analistas,
que participaram ontem de
uma reunião com a Brascan,
em Toronto, levantaram va-
rios pontos críticos sobre a
transação de venda d a
Light à Eletrobrás. Para um
deles, Robert Hastings, da.
R i c h ardson Securities,' o
preço pago foi uma surpre-
sa e veio acima do que mui-
ta gente esperava.

Jillian Mackey, do Toron-
to Globe and Mail, disse
que em sua opinião os cana-
denses estão satisfeitos com
o fechamento do negócio
com a Eletrobrás por vários
motivos. Um deles é óbvio,
pois poderão retirar do Bra-
sil a totalidade dos recursos
resultantes da venda da
Light, se assim quiserem, o
que não ocorreu, por exem-
pio, quando venderam a
Companhia Telefônica Brr.-
sileira ao Governo e ficaram
presos a uma cláusula pela
qual somente poderiam re-
tirar 33%. Além disso, o
acordo envolvendo a telefõ-
nica em 1966 continha cláu-

sulas de amortização dilata-
das no tempo, enquanto
agora a totalidade do di-
nheiro envolvido poderá ser
sacada a curtíssimo prazo.

Os analistas que compa-
receram á reunião de on-
tem eni. toronto procura-ram obter informações adi-
cionais sobre onde a Bras-
can investia os recursos de-
rivados da1 venda, porém as
informações prestadas fo-
ram cautelosas. Alguns
acreditam que o Canada
pode oferecer multo mais
vantagens que o Brasil, no
momento, para investimen-
tos de dinheiro vivo na pro-
porção que está sendo libe-
rada.

Soubc-se que uma parte
substancial do capital novo
obtido pela Brascan irá ou
pderá se orientar para a
Brascan Resoureces, cana-
dense, que opera em mine-
ração, gás e outras áreas
atraentes taarto cm termos
de mercado regional como
norte-americano.

Noênio S/niiola
Correspondente

Financeiramente, a com-
panhia deverá apresentar
um demonstrativo no qual
a diferença entre o valor
da venda e o valor do ativo
será considerado como pre-
juízo contábil. No entanto,
esse recurso clássico para
efeitos fiscais não deverá
sensibilizar os acionistas da
empresa tanto quanto a so-

¦ lução também política de
um problema que se arras-
tou durante muitos anos.

No Ministério da Indús-
tria e do Comércio do Cana-
dá, Robert Brooks, encarre-
gado do escritório do Brasil,
disse que todos aparente-
mente estavam felizes com
a transação, e, por isso, o
Governo canadense tam-
bém estava feliz. "A empre-
sa foi tratada de maneira
correta — acrescentou ele
— e, por isso, não vemos
problemas que possam sus-
citar a presença do Gover-
no canadense ou sua inter-
ferência junto ao Governo
brasileiro".

i

0

8'



ECONOMIA - 15

JORNAL DO BRASIL ? Sexta-foira, 29/12/78 ?

Bolsa de SP mantém suspensão

da Lisht por 
ordem dá CVM

• _ «jn t «I nO H ini Ha IR/

r

São Paulo — A Bolsa do
Valores paulista comunicou
ontem que as negociações
com as ações da Llght —
Serviços de Eletricidade
S.A., suspensas de seu
progão desde o dia 22, de-
verão continuar Interrompi-
das, "agora por recomcn-
clação da Comissão de Valo-
res, Mobiliários". O presl-
dente da Eletrobrás, Sr Ar-
najdo Barbalho, enviou te-
lex à bolsia comunicando a
aquisição do controle da
Light por sua Imprensa.

A Bolsa do Rio de Jarnei-
ro, por seu lado, informou
que a Eletrobrás enviou te-
lex às bolsas comunicando
a operação de compra da
Light e afirmando que ha-
verá oferta pública para os
acionistas, o que não é sufi-
ciente para que os papéis
voltem a ser ncgociàdos em
pregão na terça-feira.

Na realidade, a Bolsa ca-
rioca apenas seguirá de-
cisão ' a ser tomada pela
Bolsa de São Paulo, onde
é o registro-sedc da empre-
sa, e que por sua vez decidi;
rá'. segundo a avaliação de
«erem ou não completas as
informações prestadas pela
Eletrobrás.

Fonte da Diretoria d a
CVM esclareceu que a co-
missão não entrará no me-
rito da fixação do preço de
oferta pública, ou seja, se
deverá ser maior que o va-
lor patrimonial por ação -
de Cr$ 1,31 em Junho, se-
gundo a Eletrobrás, e de
Cr$ 1,51 cm setembro, se-
gundo a Brascan — ou acl-
ma do preço de mercado:
Cr$ 0,84 no último pregão.

Segundo o Informante, a
CVM "vai Julgar, apenas, se
o valor ofertado 6 equitati-
vo ou não"; ou seja: se está .
sendo oferecido ao mlnorl-
tárlo o mesmo preço pago
ao majoritário, como pre-
celtua a Lei das S/A na
Emenda Lehmann. Acen-
tuou que, "de qualquer mo-
do, é a primeira vez que
um preço de oferta fica
abaixo do valor de merca-
do". Acrescentou -que os
acionistas não terão direito
de recesso, pois a operação
é uma transferência de con-
trole.

O COMUNICADO

Eis a íntegra do telex
enviado pela Eletrobrás às
Bolsas de Valores:. "Sirvo-
me do presente para, nos
termos previstos no Artigo

157 dn Lei n? 6 404, de 15/
12/1976, comunicar a «usa
Bolsa que a Eletrobrás, de-
vldair.ente autorizada pelo
Exmo Sr Presidente da Re-
pública, ouvido o Exmo Sr
Ministro das Minas e
Energia, na forma do
que determina o Artigo 23,
alínea C", do seu estatuto,
ap. «sentou nesta data e foi
aceita pela Brascan Ltd
proposta de compra das»
ações de propriedade desta
ultima companhia no capi-
tal social da Ligbt-Serviços
de Eletricidade S.A. no mon-
tante de 14 bilhões 976
milhões 40 mil 394 ações or-
dinarias pelo preço liquido
de 210 milhões de* dólares
à vista e 170 milhões de dó-<
lares no prazo de 90 dias.

"A Eletrobrás fará jus ao
recebimento dos dividendos
da Light, relativos ao se-
gundo semestre de 1978 e
correrá por sua conta o
ônus do pagamento do im-
posto de renda sobre a ope-
ração. Outrosslm, informo
que a Eletrobrás promove-
rá, na forma da lei, oferta
pública para aquisição das
ações dos demais acionistas,
quando então serão presta-
das amplas informações a
respeito da companhia

cujas ações são objeto da
mencionada proposta d e
compra".

Acionista não deve vender

O preço de CrS 0,59 por
ação que a Eletrobrás pre-
tende oferecer em oferta
pública para _ compra das
ações da Light foi conside-
rado muito baixo por vários
corretores da Bolsa do Rio,
que afirmaram não ver ne-
nhuma razão para indicar
a operação a seus clientes.
Os argumentos usados são
os de que esse pre;o deveria
ser pelo menos igual ao do
valor patrimonial por ação
(Cr$ 1,31 em junho, segun-
do a Eletrobrás, e Cr$ 1,51
em setembro, de acordo
com o Brascan) ou ao preço
da ação em Bolsa ( C r $
0,84).

Com "uma das mais altas
rentabilidades este ano na
Bolsa do Rio", e remune-
rando "muito bem seus
acionistas", os experts con-
sideram, que eles devem fi-
car onde estão — ou seja,
na Bolsa. Abaixo, algumas
das opiniões ouvidas:

Luiz Felipe índio da Cos-
ta, presidente em. exercício
da Bolsa do Rio e diretor
da Pebb: "Não li o edital,
mas, em principio, se a
Light vai ser uma empresa
independente, Cr$ 0,59 é
muito barato para uma em-
presa de energia- elétrica

bem organizada. Eu, pes-
soalmente, não seria vende-
dor, e acho estranho que
o preço seja tão abaixo do
valor patrimonial. De qual-
quer modo, o que a Lei das
S/A exige é que seja pago
ao minoritário a mesma
quantia paga ao majoritá-
rio, pois a idéia básica é
não dar tratamento dife-
renciado aos, acionistas —
mas ele aceita se quiser".

Geraldo Tosta de Sá, di-
retor da Queiroz Vieira: "E'
simplesmente incrível que a
oferta seja feita por um
preço tão abaixo do valor
patrimonial e abaixo do va-
lor de mercado. A Light
.tem sido este ano uma das
maiores lucratividades da
Bolsa, deu excelente divi-
dendo e remunera os acio-
nistas com boas bonificações.
Uma coisa precisa ser expli-
cada: como é que chegaram
a essa avaliação. Isso não
vai passar nunca, aposto
que a CVM (Comissão de
Vajlores Mobiliários) não vai
permitir que se fixe esse
preço sem uma avaliação
correta. E' a primeira vez
que uma oferta não fica
acima do valor nominal. O
mais correto seria, por
exemplo, Cr$ 1,20, entre o

BANCO MERCANTIL DE SÃO PAULO SA. I
C.G.C. 61.065.412/0001-95 I

Sociedade Aberta I

AUMENTO DE CAPITAL
Comunicamos que a Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 8.12/78, I

aprovou o aumento do Capital deste Banco de CrS 1.225.000.000,00 para CrS
2 021 250.000,00, nas seguintes bases:
a) CrS 398.125.000,00 mediante o aproveitamento de reserveis, emitindo-se

153 125.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, e 153.125.U0U.
ações preferenciais sem valor nominal e sem direito a voto, com as mesmas rega-
lias das atualmente existentes, nominativas ou ao portador, a e^cdhadoAcionista,
calculadas pelo valor unitário de CrS 1,30 cada uma e que s,era°d's'^^^'an'r"
Io de bonificação, aos Acionistas do Banco, na proporção de uma açao nova para ¦ 

]
cada quatro, da mesma espécie, que possuíam em 8.12.78;

b) CrS 398:125.000,00 mediante subscrição em dinheiro, ao preço de CrS 1,30 por
ação de 153.125.000 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, e
153 125 000 ações preferenciais sem valor nominal e sem direito a voto, com as
mesmas regalias das atualmente existentes, nominativas ou ao Por^d°^j*13Sf;°"
lha do Acionista, cabendo aos acionistas o direito de sutecrevêr uma açao nova

para cada quatro da mesma espécie, que possuíam na data da 
^®rçbleia.

Ficam, portanto, os Senhores Acionistas convidados a vir exercer, no perio
do compreendido entre 20.12.78 a 26.1.79, inclusive, o seu direito de preferencia
à subscrição das ações relativas à parte em dinheiro, mediante o pagamento de

50 % no ato-. Para o exercício do direito de subscrição relativo as ações preferenciais
ao portador, é indispensável a apresentação dos títulos respectivos e a entrega do

CUP°m 
Avisamos, ainda, que no decorrer do prazo fixado para o exercício do direito

de Dreferência à subscrição, os Senhores Acionistas deverão secompor quanto as
' 

frações de ações bonificadas ou de direitos de subsc rição, ou as negociar. Decorrido

esse prazo as sobras de ações bonificadas, correspondentes as frações de ações
nominativas e não negociadas pelos seus titulares, serão vendidas em Bolsa,

rreditando-se a cada acionista á parcela que lhe couber. As frações das ações bonifi-

radas correspondentes às ações ao portador, poderão ser livremente negociadas
nelos acionistas, até 30.6.79; após esta data, as frações restantes serão'yendid&s;eim

Bolsa e o produto apurado contabilizado em conta de reserva para futuro aumento de

CaPltal' 
Quanto às sobras de direitos de subscrição, incluindo as Cações de direitos

não neqociados, serão rateadas entre os acionistas que a elas se candidatarem nos
hniptins de subscrição e na proporção das ações por eles subscritas.

Em se tratando de Sociedade Aberta, os Senhores Acionistas, pessoaf isicass
.. riirpitn anq benefícios fiscais previstos na legislaçao do Imposto de Renda. _

Os Senhores Acionistas serão atendidos em qualquer uma de nossas Agen-
üs bennoresMuuint.1 p )ista 1450-8° andar, devendo Ser apresenta-

rio 
SnoUa^auando^e 

tíátafde^ções nominativas, o bolelim de subscrição que está

sendo expedido a cada um. As aç^es serão sempre nominativas ate o seu integral pa-

gamento.
São Paulo, 11 de dezembro de 1978.

Gastão Eduardo de Bueno Vidigal
Diretor Presidente

A exposição de motivos,

valor de Bolsa e o patrimo-
nial, portanto é claro que
o acionista não deve querer
vender".

Jaime Ghitnick, diretor
da Cotibra: "Os acionistas
só deverão ser beneficiados
com a operação, pois possi-
velmenti, agora o Governo
vai conceder tarifas reais à
Eletrobrás, que até hoje ti-
nha negado à Light. O acio-
nista não deve vender de
jeito nenhum suas ações na
oferta, pública, nem tem ne-
nhuma razão também para
vendê-las em .Bolsa. De
qualquer modo, é bom acen-
tuar que o preço de Cr$ 0,84
em Bolsa é ' inexpressivo,
pois o mercado, não negocia
nem 1% do capital em cir-
culação da empresa".

Luiz Carlos Lassance, di-
retor da Liberal: "Cinquen-

. ta e nove centavos por
ação? Você está brincando.
Nunca podia . imaginar.
Acho muito estranho, pois
é a primeira vez que uma
empresa em oferta pública
paga menos que o valor pa-
trimonial, ainda mais no
caso de uma que tem ótima
rentabilidade e remunera
bem o"acionista.%A meu ver,
o acionista não tem por que
vender".

"O II Plano Nacional de Do-
«envolvimento (1075-1079), en-
caminhado por Vossa Excolün-
cia ao Congresso Nacional c
posteriormente consubstanciado
na Lei n° 6 151, de 4 de dezem-
bro de 1074, consigna que:

"O modelo econômico de
mercado, para ter viabilidade no
longo prazo, pressupõe uma ni-
tida delimitação das funções e
da dimensão do setor publico,
para evitar o avanço da estatl-
zação.

Quanto mais atuante íor o
Governo, mais Importante é que
esteja claro o que pretende ia-
zer e até onde pretende lr, a fim
de que haja estabilidade e efl-
ciência do sistema.

Além de responsável pela es-
tratégla e pelas funções publicas
propriamente ditas (segurança,
justiça, etc.), o Governo consl-
dera como seu campo de atua-
ção direta:

1) os setores de Infra-Estru-
tura Econômica, normalmente
através de empresas governa-
mentais, em Energia, Transpor-
tes e Comunicações, operando
articuladamente com os Estados
e Municípios. Nessas áreas d
concessão de serviços públicos, o
setor privado atuara comple-
mentarmente, na forma que íor
definida".

Com base-nas considerações
acima, cabe ao Estado, ao lado
do apoio e estímulo à iniciativa
privada, de que trata o artigo
170 da Constituição Federal, ve-
lar pela eficiência das áreas da
infra-estrutura econômica, in-
trinsicamente ligadas à seguran-
ça nacional, entre elas e da
energia elétrica.

O fenômeno da estatizaç^o
dos serviços públicos de eletri-
cidade não se vereiica apenas no
Brasil. Se atentarmos para a
evolução do problema no mundo,
veremos que a tendência natu-
ral é a transferência daqueles
serviços para o âmbito do Es-
tado. Isto porque, sendo a re-
muneração do investimento re-
guiada pelo Poder Público em
níveis moderados, o retorno do
capital se faz em prazos relati-
vãmente longos, quando compa-
rados com aplicações em outros
setores privados da economia.
Em razão disso, os empreendi-
mentos na área não se vêm mos-
trando atraentes para a inicia-
tlva privada. Acresce a esse fa-
to que os vultosos investimen-
tos necessários à expansão e ex-
ploracão adequadas desses ser-
viços, cujo crescimento tem se
verificado a taxas da ordeín de
11% a 12% ao ano, exigem apor-
tes de recursos que superam de
muito a capacidade da iniciati-
va privada, especialmente nos
países de baixa formação de ca-
pitai. Vale lembrar a magnitude
das aplicações de recursos apro-
vados por Vossa Excelência e que
setor elétrico brasileiro deverá
investir neste ano cerca de Cr$
70,2 bilhões, isto. é, 9,3%
do total do Investimento Bruto
Fixo realizado no pais.

No Brasil, a história do setor
elétrico demonstra sobejamente
a tendência, do desaparecimento
progressivo das empresas con-
cessionárias privadas, menos por
orientação estatizante do Gover-
no, do que em decorrência dos
motivos apontados. Como exem-
pio, podem ser citadas as em-
presas que integravam o Grupo
Amforp (American Foreign Po-
wer Co.).

5. Pelas mesmas razões, ob-
servou-se que após o término da
2a. Guerra Mundial, o Governo
federal foi conduzido a naciona-
üzar progressivamente outros
serviços públicos, tais como fer-
roviás, gás canalizado, transpor-
tes urbanos e telecomunicações. .

6. Atualmente a Ligth-Ser-
viços de Eletricidade S.A. é a
única empresa de energia elétri-
ca com maioria de capital' sob
controle de acionista estrangei-
no, a Brascan Ltd., e tem co-
mo área de atuação a região
mais desenvolvida do país. A
Brascan Ltd., é uma empresa
com sede em Toronto, Canadá,
e que atua em diversos ramos de
negócios.

7. Na medida , em que a
Light não tem podido investir
na proporção exigida, a qualida-
de do serviço «vem caindo sensi-
velmente, o que, se não evitado,
levaria a médio prazo à situação
de enormes dificuldades no
atendimento da demanda de
energia clétrica na sua área de
concessão, com reflexos negati-
vos na produção dos parques in-

dustrlalK de São Paulo e do Rio
de Janeiro.

8, Apesar de Insuficientes,
têm sido crescentes os investi-
mentos realizados pela Llgth pa-
ra o atendimento dos seus ser-
viços de energia elétrica, obri-
Kando aquela empresa a tomar
empréstimos no mercado flnan-
celro Internacional, cuja obten-
ção, sem a interferência direta
do Governo federal, se demons-
tra bastante difícil.•

9. Em face dessas dlflculda-
des e como as perspectivas fu-
turas não indicassem maiores
alterações nesse quadro, a
Brascan Ltd., desde o inicio do
atual Governo, tem deixado
transparecer o seu interesse em
negociar a sua participação na
referida empresa. ,

10. Em setembro de 1976,
um grupo de empresários brasl-
leiros propôs-se a criar a Empre-
sa Brasileira de Participações —
KMBRAPAR, no intuito de ad-
quirir o controle da Light, den-
tro das condições apresentadas
então ao Governo.

11. Naquela ocasião, a tran-
sação não foi considerada ade-
quada pelo Governo Federal?
porquanto se entendeu não ha-
ver garantias suficientes de que
seriam obtidos os recursos ne-
cessários ao programa de expan-
são da Light.

12. Posteriormente, a Cia.
Cataguazes-Leopoldina também
manifestou interesse na aquisi-
ção do controle acionário da
Light, tendo o Governo Federal
considerado inconveniente tal
operação, pois, além das razões
já apontadas, não havia propor-
ção entre a magnitude das exi-
gências financeiras, administra-
tivas e técnicas da Light com a
capacidade da referida empresa.

13. Tendo em vista as ra-
zões expostas e considerando a
responsabilidade do Poder Con-
cedente na manutenção e ex-
pansão dos serviços de eletricl-
dade, julgamos um imperativo
da política energética nacional
uma ação pronta do Governo
Federal no sentido de serem evi-
tados os graves transtornos que
a postergação da solução dos
problemas apontados poderia
causar.

14. Foram consideradas as
alternativas que a legislação
prevê para a hipótese.

no âmbito do Ministério das
Minas c Energia concluíram
pela falta de amparo legal.

21. A fixação do preço a ser
oferecido pelas ações da. Light
obedeceu a uma série de consl-
deraçóes que tiveram por base
os elementos a seguir examina-
dos:

a) o valor patrimonial da
Light, em 30 de junho de 1978,
era da ordem de CrS 23,7 bilhões.
A Brascan Ltd. detém cerca
de 83% desse patrimônio, ou se-
ja, Cr$ 19,6 bilhões (USS 956 ml-
lhões) valor este que, atualizado
para 31 de dezembro de 1978, ul-
trapassará a casa de US$ 1,0 bi-
Ihão.

b) O capital nominal da Li-
ght, em 30 de junho de 1978, era' de CrS 18,1 bilhões, correspon-
dente a 18.1045.050.671 ações, dos
quais CrS 14,9 bilhões referem-
se à participação acionária da
BRASCAN Ltd., correspondente
a 14.975.040.394 ações.

c) O ativo da Light em 30
de'junho de 1978 somava CrS
46.357 milhões, sendo CrS 6.451
milhões como ativo circulante,

•CrS 402 milhões como realizável
a longo prazo e CrS 39.503 mi-
lhões como ativo permanente. O
passivo de igual valor era de CrS
5,690 milhões de passivo cir-
culante, CrS 13.101 milhões de
exigível a longo prazo e CrS
3.839 milhões de reserva e auxi-
lio para construção e o saldo de
CrS 23.725 milhões como patri-
mônio liquido.

d) Após uma análise do
problema e sucessivas tratativas
chegou-se ao valor de USS 380
milhões para a aquisição do con-
trole acionário da Light, o qual,
como se verifica, é substancial-
mente inferior ao valor patrimo-
nial respectivo. Acrescido do Im-
posto de Renda, o valor atinge
CSS 436,4 milhões.

15. O Art. 167 do Códfèo de
Águas dispõe que "em qualquer
tempo ou em épocas que ficarem
determinadas no contrato, po-
derá a União encampar a con-
cessão, quando interesses publi-
COS relevantes o exigirem, medi-
ante indenização prévia: "O

processo encampatório decorre
de úm ato de império do Gover-
no Federal, valendo dizer- que
sua conveniência ou oportuni-
dade ficam à inteira discrição
do mesmo.

16. Entretanto, cumpre no-
tar que sua execução obedece a
preceitos estritos os quais, ao
tempo-em que permitem a ime-
dlata assunção do serviço en-
campado pelo Poder Concedente,
garantem, em obediência a prin-
cipio constitucional, a prévia in-
denização do investimento rea-
lizado pelo concessionário, inde-
nização esta fixada na forma
da legislação em vigor.

17. Ocorre que não obstante
seja possível o acordo entre en-
campante e encairípado sobre o
fquantum" a indenizar, há a
considerar a hipótese de o con-
cessionário não concordar com
o valor oferecido, caso em que,
prosseguindo a encampação em
seu caráter lltigioso, o preço a
ser pago seria fixado judicial-
mente, com base nos valores
contábeis e seria pago integral-
mente de uma só vez.

18. A outra hipótese seria a
aquisição do' controde aciona-
rio através de compra de ações,
procedimento esse perfeitamen-
te possível sob o aspecto juridi-
co e suficientemente seguro, com
a vantagem de que a fixação do
preço final poderia ser menor
do que açjuele a ser pago no
procedimento típico da encam-
pação.

19. Assim, entendemos que
a compra do controle acionário
seria a solução mais conveni-
ente aos interesses do pais.

20. Cumpre notar que não
deixou de merecer a atenção
devida a situação jurídica das
concessões da Light, para a fi-
xação do valor básico da nego-
ciação. Quanto á hipótese :de
reversão gratuita dos bens da
conce'ssão, os estudos realizados

e) Assim, o préço de com-
pra por ação (valor nominal de
CrS 1,00 cada uma) seria de CrS
0,52 que, acrescido do Imposto
de Renda a ser pago pela parte
compradora, alcança CrS 0,59.

f) Considerando que o va-
lor patrimonial de cada ação em
30 de junho de 1978 era de CrS
1,31, haverá uma diferença de Cr$
0,79' por ação, relativamente ao
preço líquido acima mencionado,
e' de CrS 0,72, ao preço final.

g) Se for levado em conta,
também, o valor da cotação em
bolsa das ações da Light, supe-
rior ao valor negociado, fica de-
monstrado que a operação sera
de todo vantajosa para o País.

22. Convém notar, ainda,
que o preço ajustado; se compa-
rado com o valor a que se pro-
punham pagar os empresários
privados, uma vez homogeneiza-
das as diferentes propostas, é
inferior em cerca de USS 170 mi-,
lhões.

23. É importante assinalar
que a operação de compra das
ações, aqui proposta à aprova-
ção de Vossa Excelência, pres-
supõe o direito da parte com-
pradora de auferir os dividendos
correspondentes ao segundo se-
mestre de 1978, o que represen-
ta um retorno imediato da ordem
de USS 45 milhões. Para o exer-
cício de 1979, a remuneração da
Light, de acordo com a legisla-
ção sobre tarifas de energia elé-
trica, mesmo adotando a hipóte-
se mais conservadora (10% a.a.),
poderá atingir CrS 4,8 bilhões,
equivalentes a USS 208 milhões,
calculados à taxa cambial média
estimada para 1979, de CrS
23,00/US$.

24. O preço pactuado deve-
rá ser pago no exterior à BRÁS-
CAN Ltd., como condição do
negócio. Essa condição tem fun-
damento nas razões seguintes.

25. O registro de capital das
empresas estrangeiras é feito de
acordo com a Lei n9 4.131, de 3
de setembro de 1962, que permi-
te a remessa de lucros e divi-
dendos, sem qv^alquer limitação
(pagamento de imposto de renda
adicional quando a remessa for
acima de 12%) e admite que os
lucros apurados, não remetidos e
capitalizados, sejam registrados
no Banco Central como investi-
mentos em moeda estrangeira.

26. No caso da Light, o re-
gistro existente partiu dos mon-
tantes registrados de acordo com
as Leis n"?s 9.025/46 e 1.807/53,
ambas revogadas.

27. Ocorre que a Lei n?
9.025/46 limitava as remessas a
8% do capital registrado; consi-
derava capital nacionalizado a

parcela de lucros não remetidos
superior a 8% do capital regls-
trado; deduzia do registro even-
tuaiN prejuízos apurado», tiein
como as remessas superiores ao
limite de 8% referido.

28. A impossibilidade de
comprovação de Investimentos
realizados em época mais remo-
ta e a circunstancia indicada no
item anterior, basicamente acar-
retaram — conforme a Lei n'
4.131/62 e regulamentação per-
tinente — a disparidade entre
o capital da Brascan Ltda. e o
respectivo registro.

29. Outro fator de varia-
ção do registro se relaciona com
as oscilações das taxas de cam-
blo das diferentes moedas que
o compõem, levando-se em
consideração a taxa de lnflaçao
mundial e o longo período de
atividade da Light no Pais.

30, A disparidade acima re-
ferida e as oscilações cambiais
explicam o fato de a parcela do
patrimônio liquido da Light per-
tencente à Brascan Ltda., da or-
dem de 1 bilhão de dólares,
ser superior ao registro no Ban-
co Central, que c de 210 milhões
de dólares, aproximadamente.

31. Quanto à sistemática de
operação de compra propomos_a
Vossa Excelência a aprovação
do seguinte:

a) a Centrais Elétricas Bra-
sileiras S.A. — Eletrobrás adqui-
rirá a totalidade das ações da
Light pertencentes ã Brascan
Ltd., mediante o pagamento, no
exterior, de 380 milhões de dó-
lares, sendo 210 milhões de dóla-
res à vista e 170 milhões dentro,
de 90 dias; sendo que o Impôs-
to de Renda devido, estimado
no equivalente em cruzeiros a
56 milhões 400 mil dólares, se-
rá recolhido ao Tesouro Nacio-
nal, por conta do comprador;

b) para fazer face a esse
pagamento o Banco do Brasil
concederá os seguintes empres-
timos em cruzeiros à Eletrobrás;
imediatamente, o equivalente a
210 milhões de dólares, corres-
pondentes ã primeira parcela;
em 90 dias, o equivalente a 170
milhões de dólares correspon-
dentes à segunda parcela; em
90 dias, o equivalente a 56 mi-
lhões 400 mil dólares, a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional,
a título do Imposto de Renda
estimado;,

c) os empréstimos referi-
dos na letra "b" anterior, serão
realizados com recursos da rú-
brica "normais", do orçamento
monetário e considerados como
excesso justificado, não sujeito,
pois, a redesconto da liquidez, e
no prazo máximo de dois anos
serão substituídos por emprésti-
mos externos do mesmo banco,
com prazo mínimo de oito anos
e nas melhores condições preva-
lecentes no mercado financeiro
internacional;

I V

d) o Banco Central do
Brasil autorizará a remessa dos
montantes previstos na letra "a'
supra;

e) o valor de compra por
ação, acrescido do Imposto de
Renda a ser pago pela Eletro-
brás, será de 0,59 centavos com
direito ao dividendo do segundo
semestre de 1978;

f) a Eletrobrás fará oferta
pública de compra das ações dos
demais acionistas pelo mesmo
valor, com prazo de trinta dias;

g) concluída a operação, o
registro do investimento estran-
geiro da Brascan Ltd. no Ban-
co Central, totalizando nas ações
da Ligth-Serviços de Eletricida-
de S.A., será cancelado na forma
da legistlação em vigor.

32. Ante o exposto, subme-
temos o assunto à elevada con-

(Sideração de Vossa Excelência,
solicitando a necessária aprova-
ção das providências visando a
nacionalização da Light-Servi-
ços de Eletricidade S.A., nos ter-
mos anteriormente propostos,
bem como autorização da con-
versão cambial necessária ao pa-
gamento à BRASCAN Ltd., em
Toronto, Canadá, do preço ajus-
tado.

33. Por fim, resta informar
a Vossa Excelência que o Conse-
lho de Administração da Eletro-
brás em reunião de 27 do cor-
rente, por unanimidade, mani-
festou-se pela necessidade e
oportunidade da aquisição do
controle acionário da Light, pe-
ia via negociai".

Nota: O original foi assinado pêlo»
Ministros da Fazenda, das Minas e Ener*
gia e da Secretaria de Planejamento da
Presidência da República (Interino).

Carta-proposta de compra já 
está 

pronta
* . .. - • «nAs a fintreea da car- mesma forma, essa entidade examinará a mi-

*

Brasília — A Eletrobrás já tem pronta a
carta-proposta formal para encaminhar ao
erupo Brascan, do Canadá, propondo a com-
pra da Light dentro dos termos e condiçoes
contidas na exposição de motivos interminis-
teriais, aprovada pelo Presidente da Repubuea.

o consultor-jurídico do Ministério das Mi-
nas e Energia, Marco Antônio Lenzi, que jun-
to com os advogados da Eletrobrás, analisou
durante mais de uma semana os aspectos ju-
rídicos da negociação a ser formalizada entre
a empresa brasileira e o grupo canadense
Brascan, considerou a^ compra da Light um
bom negócio financeiro para o país e legal do
ponto-de-vista jurídico e constitucional .

A efetivação da compra da Light pela Ele-
trobrás, segundo o consultor-jurídico do Mi-
nistério das Minas e Energia, deverá obedecer

•à seguinte seqüência: após a entrega da car-
ta-proposta formal da Eletrobrafe ao grupo
Brascan, propondo a compra das ações da sua
empresa no Brasil, a holding brasileira do se-
tor elétrico aguarda a resposta para podrr
iniciar as negociações para a assinatura do
contrato.

"Concomitantemente à carta-proposta ao
grupo Brascan, a Eletrobrás fará também uma
proposta pública para a compra de ações dos
acionistas minoritários, ou seja, 17% do vo-
lume total das ações da Light. Todas essas
negociações deverão ser feitas seguindo as
normas da Lei das Sociedades Anônimas .

O contrato de compra da Light, a ser as-
sinado entre a Eletrobrás e o grupo Brascan,
terá de ser examinado e aprovado pela Co-
missão de Valores Mobiliários — CVM. Da

mesma forma, essa entidade examinará a mi-
nuta da proposta pública para a compra das
ações dos acionistas minoritários. Dentro dos
termos da Lei das S/A, a Eletrobrás devera
convocar uma assembléia-geral dos acionistíis
para referendar o contrato de compra da Liglu.

A idéia de que o Governo poderia encam-
par a Light sem remuneração_ em 1990. apos
vencido o contrato de concessão, foi também
afastada pelo Sr Marco Antônio Lenzi. Segun-
do ele, a reversão gratuita dessa empresa ao,
patrimônio da União é discutível, pois houve
modificações nos contratos, existindo hoje
contratos com prazos determinados e contra-
tos com prazos indeterminados.

Leia editorial "Circuito fechado'
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—Informe Econômico-
Quem é a Brascan

Como empresa holding, a Brascan Limi-
ted do Canada é administrada por uma dire-
toria dc 25 indivíduos, alguns trabalhando
cm tempo integral c outros exercendo altos
cargos cm organizações não ligadas à Brás-
can e sediadas fora do Canadá. Esses ho-
mens, além de acionistas importantes da
Brascan, representam grupos dc investidores
privados, alguns remontando à época da
fundação dà empresa , cm 1896.

Entre os diretores estão, por exemplo,
Pierre Ansiaux, membro ão Supremo Tribu-
nal da Bélgica; John Francis Gallagher, vi-
cc-presidente da Sears Roebuck, nos EUA;
Eâgar Hardy, vice-presidente do conselho da
John Labatt Limited, uma das associadas da
Brascan no Canadá; John Gore Phillimore,
diretor de várias empresas na Inglaterra.

O Sr Antônio Gallotti é um desses 25,
e seu cargo na diretoria é de presiãente da
Brascan Administração e Investimentos Ltda.
e de vice-presidente da Brascan Limited.

Impossível

Vm forte empresário privado observava
ontem que era realmente impossível ao gru-
po Brascan continuar controla,ndo a Light
porque a rentabilidade ãe 12% ao ano era
inferior ao custo do dinheiro levantado no
exterior, cujos juros atingem atualmente
cerca de 15% ao ano.

Desinformado

Do Ministro áa Indústria c do Comer-
cio Sr Ângelo Calmon de Sá, ao lhe pergun-
tarem sobre a compra da Light: "É um bom
negócio".

Para quem vende ou para quem com-
pra? — insistiu um repórter.

Para quem compra — respondeu e
acrescentou: se é que comprou.

Promessa <,

De um relatório da Brascan Canadá à
Royal Commission on Corporate Concentra-
tion uma espécie de CPI canadense que in-
vestigava no ano passado as atividades do
big business:"O aumento na receita, ao lado das no-
vas aquisições e dos investimentos contínuos
em programas de exploração e desenvolvi-
mento permitirão à Brascan considerar a
sua participação em programas ãe explora-
ção de alto custo em zonas de fronteira (no
Canadá), geralmente reservadas a grandes
empresas com substanciais recursos".

Ao que tudo indica, a promessa será
cumprida.

Em expansão

A construtora baiana Norberto Ode- ¦

brecht — mais aliviada durante ó recesso da
CPI do Senado que apura irregularidades no
Programa Nuclear Brasileiro — adquiriu par-
ticipação acionária em duas ãas mais impor-
tantes empresas do Pólo Petroquímico ãe
Camaçari: a Companhia Petroquímica de
Camaçari, em fase de implantação, e a Ci-
quine, Companhia dc Indústrias Químicas
do Nordeste.

Atritos

Crise no departamento de exploração âa
Petrobrás — o Dexpro. Por causa de atritos
com o diretor José Marques Neto, pediu de*
missão o superintenãente-adfunto, Hélio
Falcão.

Fonte alternativa

O engenheiro Antônio Mauricio da Ro-
cha, presidente da Tenenge e do Instituto
ãe Pesquisas Tecnológicas de São Paulo
(IPT) está realizando um estudo sobre uma
fonte alternativa de energia trazida de Java.
Trata-se da leguminosa ipiu-ipiu, que com
apenas dois anos atinge a idade de corte e
produz grãos que poáem servir de forragem.

As primeiras plantações serão no Vale
do Paraíba e se der certo, como espera, irão
revolucionar os projetos atuais de refloresta-
mento.

Reivindicação no ar

Os aeronautas estão lutando por um au-
mento que varia.de 70% até 200% áos atuais
salários. Com um salário médio mensal ãe
CrS 50 mil — e em alguns casos,.áe até Cr$
200 mil — os aeronautas têm uma proposta
de melhoria de 18 itens e não se esqueceram ;
áe incluir férias de 40 dias.

O atendimento a essas reivindicações
resultaria em salários ãe Cr$ 300 mil por.
mês, imponão à inãústria uma ãespesa âe
Cr$ 1,3 bilhão ao longo áe 1979.

Todo mundo

Matemática Financeira para Advogados,
de Fábio Vasconcelos, é muito competente e
leitura obrigatória para qualquer neófito —
e não só advogados.

Na China

A presença dos grupos banqueiros nor-
te-americanos na China — atualmente limi-
tada a dois bancos — foi ontem aumentada
com o estabelecimento de relações entre o
Citibank e o Banco da China.

Padilla quer
vender gás
ao Brasil

La Pas — O Presidente
da Bolívia, General David
Padlllu, declarou-se ontem
dc acordo com que seu pais
venda gás natural ao Brasil"se se comprovar que dispõe
das reservas suficientes pa-
ra levar adiante a operação
sem afetar suas necesslda-
des Internas". Acrescentou
que determinou "uma ava-
Ilação definitiva" sobre o
volume de reservas e que
provavelmente será o próxi-
mo Governo constitucional
quem decidirá o assunto.

O México anunciou ontem

Rvnawiy by, Jmtilu/AP\
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Usina de Atalla no Paraná
pretende demitir I mil mas
não recolhe FGTS desde maio

Curitiba c Porecatu — Mais 800 empregados
serão demitidos hoje da Usina Central do Paraná,
do 

"grupo Atalla, informou ontem o Delegado Re-
gional do Trabalho, General Adalberto Massa. Ele
diz que essas demissões ocorrem normalmente a
cada final de ano, e deverão atingir o total de 4 mil
pessoas. Hoje, a empresa terá demitido 2 mil, dos
10 mil trabalhadores que emprega.

O General Adalberto Massa informou que, nos
contatos mantidos com a empresa, apurou que o-
atraso no pagamento dos demitidos se deve a pró-'
blemas de ordem burocrática, por terem os empre-
gados pretendido receber suas contas ao mesmo
tempo. A empresa, segundo explicou, emprega 10
mil pessoas, das quais 4 mil são, contratadas como

u mwrai ii.iuiiuuu mm,,, , , . . ¦ m . /,, j ' _ n/r~..i«„ /i~..,»i„n\ nava-, variáveis, ou seja, por um tempo determinado, e são
que elevará o preço de seu Em trajes'mformais, Trudeau (Canada), Manley (Jamaica), Perez *demitida^ anUaimente, quando termina o corte de
petróleo, não'para 13 dóla- (Venezuela), Nordli (Noruega), Olesegun (Nigéria), Schmidt (Alemã-

nha) e Fraser (Austrália) iniciaram a minicúpula de Diálogo Norte-Sulres e 70 centavos o barril,
como havia prometido, ime-
diatamente após a confe-
rência da OPEP, mas sim
para 14 dólares e 10 centa-
vos, o que o coloca nüm ni-
vel bemi mais elevado do
que o.s preços da OPEP. Jor-
gc Diaz Serrano, diretor-ge- .
ral da Petróleos Mexicanos [Xortf-Sll I
(Pemex), anunciou, em No- nui ¦*•' *~'1-"-
va Iurque, que o novo preço
vigorará a partir do próxi-
mo dia 1.°.

Minicúpula
já discute

podeSME
não sair
dia l.°

Paris — Os ambiciosos
planos da Europa Ocidental
para a formação, a partir
do dia 1*\ dc unia nova zo-
na de estabilidade monetá-
ria — o Sistema Monetário
Europeu (SME) -r- foram
subitamente colocados em
dúvida ontem pela erupção
de uma intrincada disputa
politica entre a França e
a Alemanha a respeito de
preços de produtos agrico-
las.

Em P a r i s , funcionários
advertiram ontem que a
França não se juntará ao
novo sistema a não ser que
a Alemanha concorde em
modificar um complexo sis-
tema de subsídios agrícolas
que a França considera dis-

. eliminatório contra seus
agricultores e favorável aos
alem ães. Acrescentaram,
poróm, que a Fiança conti-
nua apoiando as linhas ge-
rais do SME.

Runawiiy Bay, Jamaica
— O.s dirigentes de sete pai-
ses industrializados e do
Terceiro Mundo iniciaram
ontem, neste balneário das
Antilhas, a minicúpula que
tentará reatar o Diálogo
Norte-Sul, interrompido há
um ano e meio em Paris,
depois que os primeiros re-
jeitaram as exigências dos
países em desenvolvimento.

Pierre Eliott Trudeau,
Primeiro Ministro do Cana.
dá, Michael Manley, Pre-
mier da Jamaica e anfitrião
do Encontro; Carlos Andrés
Perez, Presidente da ,Vene-
zuela; Odvar Nordli, Pre-
mier da Noruega; General
Oluseguh Obasanjo, Presi-
dente da Nigéria; Helmut
Schmidt, Chanceler (Pri-
meiro-Ministro) da Alemã-
nha Ocidentail e Malcolm
Fraser, Premier da Austrá-
lia, discutirão, entre outras
coisas, preços de matérias-
primas e liquidação de divi-
das do Terceiro Mundo com
os paises industrializados.

Após a reunião, que se
encerra hoje, Schmidt des-
cansará alguns dias e segu!-
rá para a ilha de Guadalu-'
pe, onde o Presidente fran-
cês Giscard d'Estalng o re-
ceberá, juntamente com o
Premier britandeo James
Callaghan e o Presidente
Carter, para uma nova
cúpula do Ocidente.

Déficit americano já
atingiu 30 meses e
terá recorde em 1978

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESPÍRITO SANTO

ESCRITÓRIO TÊCNICO-ADMINISTRATIVO

Edital de Concorrência Internacional
n.° 02/78

AVISO
1. A Universidade Federal do Espírito Santo,

com sede à Avenida Fernando Ferrari s/n, Campus
Universitário de Goiabeiras, Vitória, Espírito Santo,
Brasil, representada pela 

"Comissão de Julgamento
de Licitações" do seu "Escritório Técnico-Àdministra-
tivo", torna público para- conhecimento de quantos
possam se interessar, que fará realizar "Concorrência.

Internacional" para construção do edifício da Biblio-
teca Central da Universidade Federal do Espírito San-
to, no Campus Universitário de Goiabeira.s, de con-
formidade com o Convênio N.° 48 celebrado entre
o .Ministério de Educação e Cultura e Progra Aja de
Expansão e Melhoramento das Instalações do Ensino
Superior (Premesu/MEC) e a Universidade Federal
do Espírito Santo, destinado,a regular a transferên-
cia de recursos provenientes dos contratos n°s
305/OC-BR e 459/SF-BR, firmados entre a Repúbli-
ca Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento e contrato celebrado pela Caixa
Econômica Federal administradora do Fundo de
apoio ao Desenvolvimento Social — CEF/FAS para
recursos de contrapartida local, para implementa-

ção do programa 
"Premesu IV". ,

2. Os interessados poderão obter o "Edital,de

Concorrência Internacional" e demais documentos e
informações, no "Escritório Técnico-Administrativo",
com sede no Edifício C.T. II; Campus Universitário
de Goiabeiras, Vitória, Espírito Santo, Brasil, nos dias
úteis de 9:00 hs. às 11:00 hs. e de 15:00 hs. às
17:00 hs. -

3.¦¦'¦' A "Concorrência Internacional" será de em-

preitada por preço global. . _
4. As propostas serão recebidas na sede do

"Escritório Técnico-Administrativo", sala de reuniões,
às 10-00 hs do dia 02 de fevereiro de 1979.

Vitória, 27 de dezembro de 1978

Eng. Murillo Drews Morgado Horta
Presidente CJL/ ETA

Manoel Ceciliano Salles de Almeida
Reitor i .

Washington — O déficit
comercial dos Estados Uni-
dos comipletou seu 30V mês
consecutivo cm novembro c,
apesar de o total mensal de
1 bilhão 950 milhões de dó-
lares representar 'uma que-
da em relação aos 2 bilhões
100 milhões de outubro, o
total acumulado dos últi-
mos 11 meses — 26 bilhões
740 milhões de dólares —
já é superior ao de todo o
ano passado, que ficou em
26 bilhões e meio.

Na verdade, as impor-
tações bateram um recorde
em novembro, (mais 0,4%),
chegando a 15 bilhões 210
milhões de dólares — sendo
3 bilhões 600 milhões do pe-
tróleo e 593 milhões do aço,
itens que aumentaram seus
totais, respectivamente, em
79 e 61 milhões de dólares
— mas as exportações tam-
bém cresceram (1,9%), di-
minuindo um pouco seu im-
pacto.

A DEPENDÊNCIA
ÓLEO

DO

O prolongado déficit nor-
te-americano é considera-
do como um dos principais
fatores da queda do dólar
nos mercados internacio-
nais, queda essa que por sua
vez impulsiona a inflação
provocando ainda a dimi-
nuição do valor da renda
que os paises da OPEP rece-
beram por seu petróleo e
bambem o aumento do pre-
ço dos produtos industriali-
zados que eles — e o resto
do mundo — têm de com-
prar dos países desenvolvi-
¦dos. Como último elo, aca-
bou fornecendo à OPEP um
bom motivo para seu último
aumenito de preços do pe-
tróleo.

A dependência norte-
americana .de petróleo —
criticada portanto por seus
principais parceiros, Alemã-
nha Ocidpntal e Japão, co-
mo prejudicial à economia
mundial, pelos efeitos que

provoca — continuou au-
mentando e m novembro,
revertendo, uma tendência
de queda que se manifesta-
ra em outubro. Esse aumen-
to já era esperado, devido
à formação dc estoques pe-
las empresas', antes da en-
trada cm vigor do novo au-
mento da OPEP, a lv de
janeiro.

A elevação das compras
de aço também deverá pro-
vocar protestos dos produ-
tores norte-americanos, que
afirmam que um quarto
deste aço é importado a
preços predatórios à pro-
dução nacional, em clara
violação às medidas do Go-
verno Carter contra impor-
tações que provoquem per-
das de empregos nos Esta-
dos Unidos. Já as impor-
tações de automóveis cai-
ram 117 milhões de dólares
em novembro, como resul-
tado do aumento do valor
do iene japonês e do marco
alemão, que tornou os car-
ros destes paises mais caros
e, consequentemente, me-
nos procurados.

Isto não impediu, porém,
que o déficit do comércio
dos EUA com o Japão conti-
nuasse crescendo. Durante
o ano o Japão registrou um
superávit de 10,9 bilhões de
dólares com os Estados Uni-
dos, ou seja, cerca de 40%
do déficit total do comércio
norte-americano. Só em no-
vembro, o Japão exportou
mais 674 milhões de dólares
do que comprou dos Estados
Unidos.

As vendas de ouro do De-
partamento do Tesouro
n o rte-ame ricano, previstas
no pacote de novembro de
Carter, para ajudar o dólar,
contribuíram para a dimi-
nuição do déficit de outubro
para novembro, aumentan-
do as exportações do produ-
to em 163 milhões. Outros
destaques das exportações
norte-americanas foram 120
milhões em vendas de
aviões e 62 milhões em
carvão.

cana.
FALSA CRISE

O Senador Leite Chaves,
(MDB-Paraná), disse ser"provável que os Atalla es-
tejam forjando uma crise
para que o Governo libere
mais verbas para seus ln-
vestimentas". Ele seguiu pa-
ra Porecatu, onde pretende
fazer um levantamento pes-
soai da situação, e lembrou
um episódio parecido, ocor-
rido na década de 50, quan-
do "outio grupo de vigarls-
tas, os Abdalla, chamaram
o Banco do Brasil em seu
socorro".

Entre os trabalhadores,
ha um clima de ins< guran-
ça e incerteza. Alguns deles,
que estiveram ontem na
agência local do Banco do
Brasil para apurar as quan-
tias a que têm direito pelo
fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS),
foram informados que des-
de maio a empresa não re-
colhe as contribuições men-
sais do FGTS de qualquor
trabalhador. O General
Adalberto Massa garantiu
que os 6 mil trabalhadores"fixos" da Usina Central de
Porecatu Já receberam, (na
último dia 20), o respectivo
13? salário.

Dólar subiu logo nos
mercados da Europa

Londr.es — O dólar, que
caíra na abertura influeti-
ciado pelos acontecimentos
.no Irã, voltou a se recupe-
rar na tarde de ontem com
o anúncio do déficit nor-
te-americano, 

' bem menor
do que :,e esperava. Em Ti-
quio, porém, onde o mero.a-
do fechou antes de se co-
nhecer a noticia otimista
sobre o comércio dos Esta-
dos Unidos, o dólar caiu de
195,5 para 193,5 ienes.

Em Paris, porém, a moe-
, da norte-americana voltou

a sofrer uma terceira ln-
fluência, à'última hora do

Metalúrgicos alemães
ampliam sua greve

Dtisseldor] — As* expor-
tações alemãs de aço es-
tarão definitivamente com-
prometidas nesse final de
ano, pelo menos: a.partir
de hoje, mais 20 mil meta-
lúrgicos se juntarão aos 80
mil atualmente em greve
nas usinas siderúrgicas do
Estado da Rénànià do Nor-
te-Westphalia e cidades de
Bremen e Osnabrueck, des-
de 28 de novembro.

Banco (Daisonnav/e de Investimento S.A.
Banco (Daisonnave S.fl.

(Daisonnave S.fl.
Crédito, Financiamento e Investimentos

(Daisonnave
Distribuidora de Títulos e Valores (Dobiliários S.fl.

Jornalistas que estiveram
no. local foram "convida-
dos" a se retirar do terrltó-
rio da usina, pelo chele de
segurança, Sr Pascoal. O dl-
retor administrativo da ust-
na, Sr Glauco Miguel Fer-
rigno, se recusou a receber
a imprensa. Os jornalistas
foram assediados pelos tra-
balhadores, que pediam ln-
formações sobre seus direi-
tos, afirmando não confiar
na orientação do Sindicato
dos Trabalhadores na In-
sidente, Sr Celso Fernan-
dústria do Açúcar, cujo Pre-
des de Mattos, tem fama
de "dedurar o pessoal que
procura o sindicato recla-
mando da usina", segundo
um deles.

Um suplente dc vereador
de Porecatu, Sr João Fran-
cisco Profeta, que foi deml-
tido da usina há dois anos.
sem nada receber, após um
acidente de trabalho que o
Invalidou, disse que "náo
existem outras alternativas,
pois a polícia, o juiz, a pre-
feitura e a Delegacia Regio-
nal do Trabalho são com-
prometidos com os Atalla".
Segundo ele, "até os advo-
gados têm medo de advogar
contra a usina".

Ulysses quer apurar
quais os responsáveis

Ao comentar as gestões
que o Governo desenvolve
para contornar as dificul-
dades financeiras do grupo
Atalla, o Deputado Ulysíes
Guimarães, também argu-
mentando qué só conhece
o assunto pelos jornais,
considerou que "não só esse,
mas outros episódios seme-
lhantes devem ser investi-
gados para se apurar os
responsáveis por essas sl-
tuações".

'' Ocorrências semelhan-
tes", disse o Sr Ulysses Gui-
marães, "têm sucedido com
freqüência, trazendo graves
prejuízos ao erário público,
ao povo. O dinheiro dos co-
fres nacionais sai das algl-
beiras do povo e é justa-
mente esse dinheiro que os
bancos oficiais passam a
empresas insolventes que
tem faltado para educação,

habitação, saúde, para pa-
gar melhores salários aos
trabalhadores".

Por isso o Sr Ulysses Gui-
marães acha que o Governo"deve ser o maior interessa-
do" na CPI que o MDB pre-
tende constituir na realDer-
tura dos trabalhos parla-
mentares para a p u r aç ã o
das freqüentes denúncias
de irregularidades. "Há de-
núncias de corrupção envol-
vendo o Governo, que na
verdade resultam de nego-
cios, de coisas feitas por re-
presentantes desse próprio
Governo. Daí a importância
da ajuda do Governo e da
Arena para a constituição
dessa CPI. Com ela se apu-
ram essas denúncias e os
ônus delas decorrentes não
recaem sobre o Goven_o co-
mo um todo".

mercado, quando se anun-
ciou a primeira queda, em
quatro meses, do índice dos
indicadores econômicos dos
Estados Unidos, dado que,
embora não dê para confi-
gurar nenhum indício con-
creto de desativação econô-
mica no país, reforça os ru-
mores a respeito e as pre-
visões pessimistas dos eco-
nomistas. O ouro abriu a
223 dólares por onça em
Londres, mas caiu durante
o dia, fechando em baixa,
a 221,75 dólares, contra 222
da véspera.

Os patrões, entretanto, já
anunciaram que não res-
ponderão à escalada traba-
lhista com novos lockouts,
como haviam feito em se-
guida ao inicio da greve. O
presidente do sindicato ope-
rário IG Metall, Eugen Lo-
derer, justificou a am-
pliação da greve como úni-
ca maneira de forçar os
empresários a voltar à me-
sa de negociações.

FEDERAÇÃO NACIONAL DE
HOTÉIS E SIMILARES
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

EXERCÍCIO DE 1979

Na forma do artigo 605 da Consolidação das Leis do Tra-
balho, comunicamos aos componentes da categoria econômica de
hotéis, restaurantes, bares e similares que deverá ser recolhida cm
qualquer agência da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil
ou quaisquer estabelecimentos bancários nacionais integrantes do
sistema de arrecadação dos tributos federais, de 2 a 31 de
janeiro próximo, a Contribuição Sindical referente ao exercício
de 1979.

Compõe a categoria: hotéis, motéis, pensões, casas de cômodos,
hospedarias, aluguéis de quartos, dormitórios, restaurantes, chur-
rascarias, lanchonetes, lancherias, bares, rotisserias, confeitarias,
cafés, cantinas, sorveterias, leherias, pizzarias, bombonieres, pas-
teiarias, caldo de cana, casas dc chá, casas de chopp, buffets,
botequins, bar e sinuca, bar dançante, drive-in, galeteria, salsí-
charias, casa ide vitaminai, casa de sucos e similares. Na locali-
dade em que inexistir Sindicato representativo de "hotéis, res-
taurantes, bares e similares" a contribuição é devida à federação
Nacional de Hotéis e Similares.

As competentes guias estão sendo distribuídas por esta
Entidade, podendo ser encontradas em sua ,sede à Av, Erasmo
Braga, 277 — 4.° e 5.° andar, Rio de Janeiro — RJ ou em suas
Delegacias nos Estados de São Paulo — Largo do Arouchc, 290
— S.° andar — São Paulo — SP e Minas Gerais — Rua Caeles,
530 — s/1206 — Belo Horizonte — MG, onde serão prsstadas
quaisquer informações sobre o assunto.

(a) CORINTHO DE ARRUDA FALCÃO
Presidente (P

Rua do Carmo, 27
-11°andar- Fones: 252-6127e
231-0923 - Rio de Jansiro-RJ.
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Gasto com aluguel de navio
aumenta 10,7% em 1978 Chile fazem
e atinge US$ 550 milhões novo "pool"

Brasil Secretário de Indústria

_fS^*™«^^ ^mse abandonados

Inconav dis que pesqueiro
pode gerar problema político

•*¦_. . . ****-  s» n».,ni c_ mont.ivpr TtBeens e comando de guln-

Os gastos com afretamento (aluguel) de na-
vios em 1978 ultrapassaram o nível de 1977 em
10.7%, atingindo a 550 milhões de dólares, contra
496 milhões 400 mil dólares no ano passado. Os
gastos em 78 quase igualaram, inclusive, os de 1974,
Suando a remessa de divisas para o exterior sob a
forma de afretamento atingiu 562 milhões de* dó-
lares

Úm dos principais motivos apresentados pelos
técnicos para o substancial aumento nos gastos de
1978 foi a elevação do afretamento de navios de
carga a granel, tanto do tipo líquido como sólido.
Devido à quebra de safras, principalmente, de mi-
lho e trigo, além do aumento nas compras de pe-
tróleo, foi necessária uma suplementação na frota,
coberta com navios afretados (alugados)

Há mais de um ano que
está praticamente parada a
construção dos barcos pes-
queiros para Angola e Mo-
çambique, encomendados ao
grupo Mac Larcn-Inconav,
o que é visto pelo Coman-
dante Ivan Laborial "não
apenas como um problema
financeiro para o estaleiro,
mas também um problema
politico nas relações entre
Brasil, Angola e Moçambi-
que".

Segundo Ivan Laborial,
o ostaleiro já imobilizou 10
milhões de dólares em equi-
pamentos "e até agora ain-
da não viu a cor do dinhei-
ro" que seria liberado com
a aprovação do protocolo
assinado entre a Sunamam
e a Cacex, e que estabelecia,
além de outros itens, um
aporte de Cr$ 360 milhões
para a construção dos bar-
cos.
PRAZO

Em fevereiro de 1979 ven-
ce o prazo para a entrega
da primeira embarcação,
cujo contrato de construção
foi ratificado em setembro
de 1978. "O primeiro pes-
quoiro atada será possível
entregar com algum esforço
financeiro, mas, se a si-

tuação atual se mantiver,
não creio que seja possível
manter a contlnuldude das
entregas dentro dos pra-
zos", afirmou o Comandan-
te Ivan Laborial.

O protocolo, assinado em
primeiro de março de 1978,
já foi aprovado pelo Minis-
tro da Fazenda, Mário Hen-
rique Simonsen, pelo Minis-
tro dos Transportes, Dirceu
de Araújo Nogueira, e pelo
presidente do Banco do
Brasil, Karlos Eischbieter,
mas até agora não entrou
em vigor.

A situação atual das 37
embarcações é a seguinte:
quatro delas já foram en-
tregues, 16 já foram lança-
das, e estão com todo o
equipamento de propulsão e
pesca inteiramente monta-
dos, e outros quatro barcos
prontos para seren. lança-
dos, com eixo e hélice mon-
tados. Restam também 13
barcos por construir, mas
com todo o equipamento de
pesca e navegação compra-
dos.

Os equipamentos de pre-
cisão, ou mais sofisticados,
como os eletrônicos de na-
\egação e captura do pesca-
do, além de bombas, engre-

nagens e comando de guln-
chos de pesca, acham-se em
dois almoxarifados, enquan-
to as peças pesadas, como
eixo de propulsão e guin-
chos, encontram-se num
pátio descoberto, juntamen-
te com 17 motores centrais
completos encalxotados.

Segundo afirmou IV a
Laborial, desde que a Arpem
cancelou os contratos em
setembro de 1977 e a Cacex
suspendeu os financlamen-
tos em novembro do mesmo
ano, a Inconav vem fazendo
apenas o trabalho de ma-
nutenção nas peças já com-
pradas e barcos construi-
dos, além de um serviço que
matenha uma força mini-
ma de trabalho, atualmente
reduzida à metade da que
o estaleiro mantinha que
era de 1 mil homens.

Uma das embarcações da
série, a Arpem-5, e que é
classificada como casco 109,
foi recolocada recentemente
na carreira (rampa de lan-
çamento), para uma doca-
gem de manutenção no cas-
co, efetuando-se o jatea-
mento da chapa e nova pin-
tura "porque já estava há
um ano parada na água",
disse Ivan Laborial.

PETRÓLEO
Somente no último mês

de outubro, os aíretamentos
atingiram a 54 milhões de
dólares, tendo a Petrobrás
respondido por 53% deste
total, ou seja 29 milhões de
dólares, devido a uma ele-
vação em torno de lOTá no
transporte de petróleo nos

EUA têm
nova tarifa
para açúcar

Washington — O Departa-,
mento de Agricultura anun-
elou que as tarifas para a
importação de açúcar serão
aumentadas em 65 centavos
de dólar por 1 i b r a- p e s o
(453,59 gramos) a partir de

IV de janeiro, sob os termos
do novo sistema de quotas,

O Governo indicou que
pelo novo sistema o preço
do produto nomercado do
açúcar bruto importado de-
verá ser por volta de 15
centavos por libra.

As novas tarifas serão de
3,35 centavos por libra de
açúcar bruto e e 3,87 por
certos melaços. As tarifas
atuais, em vigor desde 20
de janeiro de 1978, são de
2,7 centavos por libra de
açúcar bruto e de 3,22 cen-
tavos por libra de açúcar
refinado.

primeiros 10 meses de 1978.
Os aíretamentos de na-

vlos de carga geral, entre-
tanto, caíram nos primeiros
10 meses de 1978. De janeiro
a outubro de 1977 eles so-
maram 47 milhões de dóla-
res, atingindo 44 milhões
de dólares no mesmo pe-
riodo de 1978.

Calmon faz
previsão
para o café

Brasília — A receita cam-
blai com as exportações de
café deverá atingir 2 bi-
lhões 300 milhões de dólares
este ano. A previsão foi fei-
ta ontem pelo Ministro da
Indústria e do Comércio, Sr
Ângelo Calmon de Sá, in-
formando que até o dia 25
o Brasil havia embarcado
12 milhões 200 mil sacas do
produto.

Segundo o Ministro, "se
as chuvas não atrapalha-
rem, os embarques poderão
chegar a 12 milhões 500 mil
sacas". No ano passado as
exportações de café rende-
ram 2 bilhões' 600 milhões
de dólares, e embora tenha
feito, no início do ano, pre-
visão para receita igual este
ano, o Sr Calmon de Sá dis-
se que o resultado deve su-
perar as estimativas do IBC
de 2 bilhões 200 milhões de
dólares.

A partir de primeiro de
maio de 1079 entra em vigor
um novo pool de corsa
(acordo) negociado recente
mente entre delegações do
Brasil e do Chile, em San
tlago, estabelecendo a divi-
são de 50% de toda a carga
gerada nos dois sentidos do
comércio entre os dois pai-
ses para as duas bandeiras
nacionais, a brasileira e a
chilena.

A notícia foi dada ontem
pelo diretor de Navegação
da Superintendência Nacio-
nal de Marinha Mercante,
Comandante Luiz Joaquim
Campos Alhanatl, ao con-
firmar as negociações. Se-
gundo ele, as bases estabe-
lecidas garantirão a parti-
cipação da bandeira bra-
slleira no comércio.

EMPRESA

de Minas diz que Estado j
poderá ser o 2.° do país \

Belo Horizonte — O Secretário de Indústria e
Comércio de Minas, Sr Márcio Garcia Vilela, disse
ontem, ao realizar um balanço do comportamento
da economia mineira este ano, que o Estado se con-
solida como o terceiro do pais, *já agora bem perto •
de alcançar o segundo lugar, suplantando portan-
to o Estado do Rio, que Ja perdeu, há meses, a fa- ;
brica de automóveis Alfa Romeo, transferida para
Betim. _._,,__•

Informou que durante o ano foram decididos
para Minas Gerais 92 projetos industriais — 27 na-
cionais, 59 mineiros, cinco estrangeiros e apenas '
um estatal — com investimentos previstos de CrS
8 bilhões 857 milhões. E que a arrecadação do ICM, ;
a preços correntes, alcançou Cr$ 17 bilhões 300 mi-
lhoes contra Cr$ 11 bilhões 69 milhões do ano pas-
sado.
QUALIDADE

Segundo o Sr Márcio VI-
leia, a produção mineira de
aços em lingote cresceu es-
te ano 5% em relação ao
ano passado. A produção de
cimento cerca de 2,4%, en-

quanto se consolidava o
parque de autopeças e se
Iniciava a produção em Be-
tim do Alfa-Romeo e os ne-
góclos de venda de minérios
de ferro registrava um au-
mento de 15% a 16%.

O supe rintendente da
Lloyd-Libra Navegação (Lo-
lisa), Comandante Reis
Vianna, que integrou a co-
rrJtiva ao Chile para a rea-
valiação do acordo, disse
ontem que a Lollsa, que faz
linha para o Chile, deverá
atingir este ano um aumen-
to de 15% no lucro de suas
operações, "apesar de há 2
anos e meio não haver rea-
juste de frete para aquela
área".

Segundo ele, as expor-
tações para a área da Asso-
ciação Latino-Americana Je
Livre Comércio (A L A L C)
cresceram substancial-' 
mente em 1978, contribuin-
do para a boa performance
_a empresa. "O ano de 1979,
no entanto, é uma incógnd'-
oa. Se a fronteira da Argen-
tina aos caminhões brasi-
leiros para o Chile conti-
nuar fechada, o aumento
em 1979 poderá ser ainda
maior, mas se reabrir então
mudam a s perspectivas",
disse ele.

Rio tem Cr$ 360 milhões
com distrito industrial

"Os distritos Industriais já
estf.o dando ao Rio de Janei-
ro Cr$ 360 milhões anuais em
ICM". A afirmação foi feita
ontem pelo presidente da
Codin (Companhia de Dis-
trltos Industriais), Sr José
Luiz Rollm, ao fazer um ba-
lanço sobre a política de-
senvolvlda pela empresa no
ano de 1978.

Disse o Sr José Luiz Rollm
que já estão em funciona-
mento nos distritos indus-
triais 32 novas empresas,

representando investi-
mentos privados da ordem
de Cr$ 1 bilhão 500 milhões,
com a criação de 5 mil 500
empregos diretos e 16 mil
5 0 0 Indiretos, totalizando
um faturamento anual da
ordem Cr$ 2 bilhões 800 ml-
lhões. Outras 65 indústrias
estão em fase de implan-
tação, predominando os ra-
mos de mecânica, química,
minerais não metálicos e
produtos alimentares.

Hk!MOORE MptíORMACK
c^U -W* INCORPORATED

f Transatlântica de Aíretamentos e Agenciamentos Ltda. ^

Triangle quer esclarecimentos
*--? ¦* í- „ r»--f.-a<» -fona SB TirP.'

A Triangle Exportação
Importação e Comércio en-
trou ontem com um pedido
na 13"? Vara Civel, onde mo-
ve um processo contra a In-
conav, para que o Juiz inti-
me a Cacex a apresentar
um relatório das quantias
desembolsadas até agora
em favor da Inconav, desde
a assinatura dos contratos
com as empresas de Angola
e Moçambique, em 1974, no
valor de 33 milhões de dóla-
res.

O pedido atinge também
a Inconav, quando solicita
que o Juiz a intime a exibir
o documento em que o esta-
leiro, em resposta, forneceu
esclarecimentos solicitados
pela Cacex em 8 de julho
de 1977. Em carta enviada
à Inconav, a Cacex. pede
que o estaleiro esclareça
qual a empresa intervenien-

te no contrato, a Zentrag
ou a Triangle.

CORREÇÃO

Caso seja dada correção
monetária na indenização
das comissões devidas à
Trinagle pela Inconav, esta
causa poderá atingir Cr$ 60
milhões, afirmou ontem Re-
nato Russano, um dos advo-
gados da Triangle.

O diretor da empresa, Ni-
canor Costa Marques, con-
testou ontem a afirmação
de Willian Mac Laren de
que os contratos da Trian-
gle tinham sido cancelados
pelo Governo que assumiu
o controle de Angola e Mo-
çambique após a revolução
naqueles paises. Ele afir-
mou que o próprio advoga-
do da Inconav, em uma fa-
se do processo, afirmou que"em nenhuma parte da de-

fesa se pretendeu declarar
invalidados os contratos de
compra e venda dos 37 na-
vlos pesqueiros".

Nicanor Costa Marques
questionou a alegação da
Sunamam de que o protoco-
lo que alocava recursos à
Inconav ainda não tenha
entrado em vigor, afirman-
do que "ser e não ser, ao
mesmo tempo, não pode
ser". Segundo ele, o proto-
colo determinava que assim
que ele fosse aprovado pelos
Ministros da Fazenda,
Transportes e pelo presi-
dente do Ban.*»j do Brasil,
a Cacex elevaria em Cr$ 300
milhões o financiamento à
Inconav. "O texto está assi-
nado pelos dois Ministros e
pelo presidente do Banco.
Portanto, como pode não
ter entrado ainda em vigor
isto?", perguntou Nicanor
Costoa Marques.

te

CHEGADAS NO PORTO DO RIO DE JANEIRO
MORMACLYNX
MORMACRIGEL
MORMACARGO
MORMACDRACO
MORMACVEGA
MORMACRIGEL

(Descarrega)
(Detcarrega)
(Descarrega/Carrega)
(Carrega)
(Descarrega/Carrega)
(Carraga)

Jacksonville — Charleston — Savannah
New York - Norfolk - Philadelphia

Deiambro 30
Janeiro 21
Janeiro 22
Janeiro 29
Favareiro 05
Favarairo 08

- Boston —
Baltimore.

fw?1
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zÍSl^riJAVlGATlON C0MRANY LTD. \

MOORE McCORMACK
(NAVEGAÇÃO) S.A.

Agentes Gerais no Brasil

Av. Rio Branco, 25 - 7° e 8.° andares
Tel.: 233-0722 (PBX)

Saídas para VALÉNCIA, BARCELONA, MARSELHA, NÁPOLES. HAIFA t
ASHDOD - OPC: GÊNOVA e outros

JASPER carregando em Santos

JASPER carregando no Rio

30/12

3/01/79
J~ru~ TV ?" _f

CliNARD MIDDLE EAST UNE '

1 LT WS*

Telefone para

I 264-6807
*

e faça uma
»

assinatura do

JORNAL

DO BRASIL

Acordo Brasil-Rússia trará
US$ 5 milhões/ano em frete
para a bandeira brasileira

A assinatura, a nível comercial, do acordo de
cargas entre as empresas de navegação brasileiras
e russas que participam do acordo bilateral, permi-
tira um acréscimo em torno de 5 milhões de doía-
res anuais em fretes para a bandeira brasileira,
disse o diretor de Navegação da Sunamam, Coman-
dante Luiz Joaquim Campos Alhanati.

No primeiro semestre deste ano, o comércio en-
tre Brasil e Rússia gerou fretes no total de 6 mi-
lhões 240 mil dólares, tendo a bandeira russa au-
ferido 36,3% deste total e a brasileira 25%. O açor-
do que já havia sido assinado a nível de Governos
no dia 30 de outubro útlimo, permitirá uma par-
ticipação igual das bandeiras dos dois países.

I SERVIÇO FRIGORÍFICO
"PORT NEW PLYMOUTH"

Carregando'em portos do Brasil em fins de
Janeiro de 1979

Pir*.: AQABA, JEDDAH, KHORRAMSHAHH, KUWAIT t outro*, portoi na im. iu|aitoi k eonf Irmieffo.

I
I

Carregará em Santos 25/30-01-79 5

t 
' 

Para: Lagos, Apapa, Abidjan e outros portos na área sujeitos à confirmação, g

fe

NIGERIAN
SOUTH AMERICA LINE
(HENRY STEPHENS SHIPPING CO. LTD. APAPA)

I FROTA OCEÂNICA BRASILEIRA S.A.
Serviço regular de carga entre BRASIL e JAPÃO via
ÁFRICA DO SUL, SINGAPURA, FILIPINAS e H0NG K0NG.
Aceitamos cargas para outros portos com transbordo.

CARREGANDO NO RIO

"FROTARIO"

"FROTAKOBE"
2 de janeiro

11 de janeiro

fi DESCARREGANDO NO RIO

"IFEWARA"
Carregará em Santos

!
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OPERAÇÃO

O intercâmbio comercial
com a Rússia, do ponto-de-
vista do transporte mariti-
mo, vinha se caracterizan-
do nos últimos anos, por
uma intensa participação
das bandeiras nacionais na
importação do pais de ori-
gem. Tal situação vinha
provocando, entretanto, um
desequilíbrio operacional
na frota.

No primeiro semestre des-
te ano, por exemplo, segun-
dó o frete gerado, 65,4% da
importação brasileira foi
feita em navios de bandci-

. ra brasileira, enquanto a
bandeira russa participou
com 34,6%. Na importação
da Rússia, entretanto, as
posições se invertiam. Do
total do frete gerado, 36,8%
foi carreado para a ban-
deira russa, enquanto a bra-
sileira participou com 13,7%.
O restante da carga, nos
dois sentidos, foi transpor-
tado por navios de outras
bandeiras.

Este desequilíbrio fazia
com que os navios brasilei-
ros seguissem até portos
russos praticamente vazios, •
voltando então carregados,
enquanto que cojiu os navios
russos ocorria o inverso: em
suas viagens ao Brasil vi-
nham praticamente vazios,
retornando cheios.

Esta situação, que somen-
te era amenizada pela rea-
lização de escalas em por-
tos intermediários na via-
gem, será regularizada pela
assinatura do contrato, di-
vidindo em partes Iguais
toda a carga gerada nos
dois. . ..:

. A maioria das cargas bra-
silei.ras ' exportadas dirige-
se para o porto de Lenin-
grado, que no primeiro se-
mestre deste ano recebeu
50,8% da tonelagem e re-
presentou 63,6% do frete
gerado. De janeiro a junho
deste ano o porto recebeu
73 mil 107 toneladas, res-
pondendo por 3 milhões 107
mil dólares do frete gerado
no comércio.

SERVIÇO
Í 

Saídas para COSTA LESTE DOS ESTADOS
UNIDOS DA AMERICA.

EXPRESSO"Chegadas de PORTOS DA COSTA LESTE DOS J_
ESTADOS UNIDOS DA AjjERIÇA/T

Paranaguá 07-01-79 08-0-79
Santo» 09-01-79 0-0-79
Rio 11-01-79 12-01-79

New York, Philadelphia, Baltimore, Norfolk.
Paranaguá 19-01-79 .19-01-79

"MINtRVA"

"CAIÇARA"

New York, Boston.

"NETUNO"

Santos
Rio

Paranaguá
Santos
Rio

20-01-79
23-01-79

1601-79
18-01-79
20-01-79

22-01-79
23-01-79

17-01-79
23-01-79
21-01-79

New York,
vannah.
"DIANA"

Jacksonville, New
Norfolk, Savannah

Philadelphia, Baltimore, Norfolk, Sa

Paranaguá 24-01-79 24-01-79
Santos 25-01-79 26-0-79
Rio 27-01-79 28-01-79

York, Philadelphia, Baltimore,

"MINERVA"

"NETUNO"

"BOA ESPERANÇA*

Santo*

Rlò

Santot

Rie

Santot

Rio

Ne Porto 29-12-78 ?

29-12-78 31-12-78 •

11-01-79 12-01-79

13-01-79 15-01-79
i

24-01-79 24-01-79
27-01-79 28-01-79

i
i
i

é "FROTARIO" 1.° de janeiro

í "FROTABEIRA" 19 de fevereiro f

ê. AGENTE: R
* • CIA. EXPRESSO MERCANTIL í
éL Ü Rio: Av. Rio Branco, 25 - 2.° andar _g"f| Tel: 

233-8772-Telex: 2123416 EXME BR _*

TOC Blue Star Line
\.mr^ SOUTH AMERICA - MIDDLE EAST SERVICE

I
j Serviço de Carga Frigorificada

e geral para Oriente Médio

Escalas em Jeddah, Kuwait, Khorramshahr
e outros Portos sujeitos a confirmação

1 SERVIÇO EXPRESSO BRASIL/CANADÁ e CANADÁ/BRASIL DIRETO S
f 8aw„ para o CANADA e GR. LAGOS Chegadas do CANADA e GR. LAGOS »j-

i "AMAllA"

Montreal.
"CAIÇARA"

Montreal.

Paranaguá 30-12-7B 30-12-78
Santos 31-12-78 04-01-79
Rio 05-01-79 0501-79

Paranaguá
Santos
Rio

19-01-79 19-01-79
20-01-79 22-01-79
23-01-79 23-01-79

"DIANA"

"CAIÇARA"

Rio

Santos

Rio

Santot

13-01-79 15-01-79

164)1-79 18-01-79 *

07-01-79 08-01-79 •

09-01-79 11-01-79

__M»U_*HM_IÇAOMAlltnMAummAR
Sede: Manaus: Rua Guilherme Moroira, 372 - Tels.:
20250 - 20253 - R. Janeiro: Departamento de Anga*
riaçâo de Carga - Av. Pres. Vargas, 482, salas 305/306.
Tel.: 243-2973 (PABX) - End.Teleg. Netumario,

Sao Paulo: Filial- Av.Paulista,1499 - Conj.1306/1309-
Tels.: 284-9351 - 284-94t5 - 2B7.-2407 - 287-9494 -

Santos: Filial - Rua Augusto Severo, 13 - grupos 14,21
e 24. Tels.: 2-9218 - 2-5525 - 2-3794 - Agente Geral
nos E.U.A.: Netumar International Inc. 67, Broad Street
- 26th Floor, New York - NY - Agente Geral noCanada:
Navigation Netumar Uee/ltd. Suite 1650, 1200 McGill

Gollege Avenue Montreal - Quobec H3B 4GY7 - Canadá.

4i

FREMANTLE STAR

SANTOS 29.12
<- ¦

AGENTE: CIA. EXPRESSO MERCANTIL
RIO ' S. PAULO
Av. Rio Branco. 25 ¦ 2.» Praça D. José Gaspar 134-17.'
Tel.. 233-8772 Tel. 259-1311
Tlx 2123416 EXME BR , , 'Th. 1121957 EXME BR

CURITIBA 
'•/>' v.<\;.

R. Marechal Deodoro 450-11.°
Tel 22-0498 V 

'.¦¦';' 
).J 

''

Th. 41-5145 EXME BB' ,,-> ,

SANTOS
Praça da Republica 62 - 14.'
Tel. 33-3410
TIV.131198 EXME BR
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Botelho diz 
que 

balanços da

Cemig comprovam suas dívidas

Acionista acha

caso confuso

Juiz de Fora — Um dos
maiores acionistas da CME
— Companhia Mineira de
Eletricidade — Sr Alencar
Medeiros (detém cerca de
4 mil ações Juntamente com
a família), declarou que a
situação dos acionistas, na
cidade, é bastante confusa.
Ele crê que "se não tiver-
mos uma solução até o dia
12, teremos de tomar algu-
ma providência".

Tendo colocado suas
ações à*disposlção da Com-
panhla Força e Luz Cata-
guazes-Leopoldina, ele teme
pela situação dos acionistas
que colocaram as suas à
disposição da Cemig, "pois
eles não esitão podendo reti-
rá-las". O advogado José
Barbosa de Castro, que en-
trou na Justiça com ação
popular contra a Cemig
considera sem valor juridi-
co a procuração desta em-
presa que declara irrecorri-
vel a entrega das ações da
Mineira.

O Sr Alencar Medeiros
considera que o direito de
comipra das ações pertence,
hoje, somente à Catagua-
zes, "mas nem por isso a
situação está clara". Obser-
va que "se a Justiça der
ganho de causa para a Ca-
taguazes, aqueles que já co-
locaram suas ações à dispo-
sição da Cemig não poderão
fazer grande coisa".

OPINIÃO
Em Belo Horizonte, o ex-

presidente da Eletrobrás, Sr
Mário Behring, afirma não
existir hoje possibilidade de
a iniciativa privada supor-
tar o setor de energia elé-
trica, onde a geração tem-
se tornado cada dia mais
cara. Citou os Estados Uni-
dos como o único lugar on-
de o capital privado, pre-
sente em excesso, ainda po-
de manter-se nos serviços
de energia, área que deve
ser controlada pelo Estado".

Lembrou novamente o s
altos recursos que a Eletro-
brás e as empresas estatais
do setor devem reui.ir para
a produção, transmissão e
geração, e admitiu a impôs-
sibilitíade de um grupo pri-
vado suportar a tarefa.

O presidente da Força e Luz Cataguazes-Leo-
poldlna, Ivan Botelho, afirmou ontem que a Cemig
é "a empresa mais endividada do aetor e a mais
subsidiada, segundo dados extraídos doa próprios
balanços audltados da empresa estatal e que podem
ser verificados por qualquer cidadão". Acentuou
que leu cm ata de seu Conselho de Administração
"a aprovação de empréstimos no mercado ílnancel-
ro no montante de Cr$ 800 milhões, se não me en-
gano, a taxas anuais de 52%".

Ivan Botelho contestou o vice-presidente da
Cemig, Paulo Mafra — que disse não caber à Cata-
guazes & aferição dc seu endividamento, "porque
apenas os bancos podem fazê-lo" — enfatizando
que "a vontade de comer fllé-mlgnon é que levou
a Cemig à tentativa de estatlzar a Mineira".

Túbua <le salvação

Acentuando não achar "feio ou bonito" o dl-
nhelro do BNDE, Ivan Botelho é de opinião que o
programa de apoio e incentivo à capitalização das
empresas privadas "é uma tábua de salvação da
Iniciativa privada brasileira". Lançado "em boa ho-
ra pelo BNDE", o Procap (Programa de Apoio a
Capitalização e Abertura de Capital das Empresas
Privadas) é "talvez o plano de maior mérito, no
momento, para a economia nacional .

Ivan Botelho lembrou que, em seu caso, o BNDE
já garantiu apoio à Corretora Multiplic cm 72, 74
e 76, "e podemos dizer que nossa garantidora nun-
ca recorreu ao crédito aberto pelo BNDE".

O empresário afirmou, referindo-se às dccla-
rações do vice-presidente da Cemig, cjue ele^ equi-
vocou-se" ao citar o Artigo 8.° da Constituição, pois
o Artigo diz que "compete à União explorar, direta-
mente ou através dc autorização ou concessão, in-
cluslve energia elétrica e navegação aérea .

"Não compete ao Estado de Minas (Cemig) dar
autorização ou concessão para tais serviços , escla-
receu. "Se a União outorgou a concessão é porque
achava que os serviços de energia elétrica deveriam,v na área de Juiz de Fora, serem assumidos pela ini-
ciativa privada".

Ao apontar o fato de que " a vontade de co-
mer filé-mignon é que levou a Cemig à tentativa
de estatlzar a Mineira", o presidente da Catagua-
zes acentuou que a "tendência estatlzante neste
pais sempre teve uma conotação: deixar a carne
de pescoço para o empresário privado e tentar
levar sempre o filé-mignon para o Estado .

Para Ivan Botelho, a principal diferença en-
tre a Cataguazes e a Cemig é que "a primeira
é uma empresa privada, cujo objetivo se enquadra
dentro do artigo 2? da Lei 6 404,. ou seja, é uma
empresa com fim lucrativo, não contrário à lei, à
ordem pública e aos bons costumes", enquanto a
Cemig "é estatal, criada por lei estadual e susten-
tada com recursos do povo".

Ele respondeu "ao desafio" lançado pela Cemig
à Cataguazes — para que assuma a distribuição
de energia em zonas pioneiras — salientando que"assim procedemos há mais de 70 anos". A empre-
sa, como também a Mineira, é segundo ele "legíti-
ma pioneira na Indústria de energia em Minas e
no Brasil", e em época em que "os investimentos
eram cercados de altos riscos", seus fundadores"não hesitaram em aplicar seus capitais na pro-
moção do progresso e desenvolvimento, e na cria-
ção de riquezas na Zona da Mata",

Caixa garante que lucro do

Rio-Cenlcr cobrirá dívidas

do grupo 
Moreira de Souza

Brasília — Até o momento, a Caixa Econômica
Federal liberou Cr$ 789 milhões 832 mil para a cons-
trução do antigo UEB-Center (hoje Rio-Center),
obra executada pelo grupo financeiro Independén-
cia Decred, que sofreu intervenção do Banco Cen-
trai, em 1977. O presidente da CEP, Ariovisto de
Almeida Rego, ao prestar esse esclarecimento, ga-
rantiu que o lucro desse empreendimento será mais
do que suficiente para cobrir "todos os custos que o
BC teve com o processo de intervenção extra-judi-
ciai das empresas do grupo do Sr José Luiz Moreira
de Souza".

Classificando a obra de monumental, o Sr Al-
melda Rego afirmou que o empréstimo concedido
pela Caixa Econômica está "cercado de garantias"
e que tanto o Banco Central como a CEP mantêm
rigorosa fiscalização sobre a execução do empreen-
dimento. O total do empréstimo concedido ao Rio-
Center está calculado em Cr$ 1 bilhão 282 milhões,
mas vem sofrendo periódicos reajustamentos, pois
foi contratado em UPC.
COBRANÇA

O Sr Almeida Rego infor.
mou taimbém que atual-
mente estuda a posslbillda-
de de passar a cobrar do
Sr Moreira de Souza os ju-
ros e a correção monetária'
do empréstimo concedido,
encargos que até agora vi-
nham sendo Incorporados
ao principal do financia-
mento. No entanto, ele disse
não acreditar que as atuais
dificuldades financeiras do
grupo empresarial impossl-
bilite o pagamento desses
juros e da correção imonetá-
ria, de forma d medi a ta.
Mesmo iponque, em caso ex-
tremo, a CEF poderia en-
trar de posse de parte da
obra em execução.

Para ele, as garantias da
CEF são completas. Embora
seja a Capri Empreendi-
méritos Imobiliários (d e
propriedade do Sr Moreira
de Souza) quem executa a
obra do Rio-Center, o seu
Conselho de Administração
é controlado pelo Banco
Central e pela CEF, que de-
tém 2/3 dos votos. "O Presi-
dente desse Conselho é o
Dr Célio Gil, Coordenador
da Caixa Econômica, e as
reuniões semanais são fei-
tas em seu gabinete no Rio
de Janeiro", explicou o Sr
Almeida Rego.

Assim, embora a Capri se-
Ja a dona do empreendi-
mento, quem o administra
na realidade é o BC e a
CEF. Além disso, esses dois
órgãos públicos im a ni t ê m
inspetores permanente-
mente no local da obra, que

são obrigados a fazer rela-
tórlos periódicos sobre o seu
andamento. A CEF também
mantém alguns engenhei-
ros no comando da obra.

A preocupação atual do
Sr Ariovisto Rego é com o
aumento dos encargos fi-
nanceiros do empréstimo
concedido pela Caixa Fco-
nômica. "Estamos verifican-
do se esse valor pode cres-
cor tanto, de forma que ul-
trapasse as nossas garan-
tias", notou. Isto se exnllca
pelo fato de que o srupo
do Sr Moreira de Souza de-
ve ao Banco Central 5 b'.-
lhões 770 milhões de cruzei-
ros (sem computar os luros
e a correção monetária),
débito que está garantido
precisamente pelos lucros
que o Rio-Center pode pro-
porclonar.

ATÍPICAS

Falando ainda sobre as
chamadas operações atipi-
cas da Caixa, Almeida Rego
que é, pessoalmente, favo-
rável somente à privai!-
zação da empresa Alumínio
S. A. — Extrusão e Laml-
nação (ASA), mas acredita
que a Datamec deveria íi-
car sob controle estatal.
Atualmente, a CEF detém
o controle acionário dessas
duas empresas, que se en-
contram em situação f inan-
celra difícil.

Informou que a Caixa
tentou inultilmente arran-
jar comprador no mercado
para a Datamec, obtendo
apenas uma proposta que.
considerou Inviável.
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Bolsa do Rio

Números do pregão

Papéii maii nagociado» à vista, «m dinhairo: B. Brasil
PP (20,02%), Petrobrás PP (15,64%), B. Brasil ON
(9,20%), Souza Cruz OP (8,14%), Unipar PE (3,51%).

Papéis governamentais (Cr$ mil): 37 159 (57l04%).
Papéii privados (Cr$ mil): 27 984 (42,96%).
IBV: médio 4 939 (maií 0,90%) Final: 4 894 (menos 0,9%).
IPBV: 398 (mais 2%).
Média SN: ontem: 76 520, anteontem: 76 137, lié uma

semana: 75 308, há um mês: 78 480, há um ano:
82 214.

Otcilagio: Das 26 ações do IBV, 14 subiram, 6 caíram, 3
ficaram estáveis e 1 não foi negociada.

Maioras altas: BNB PP (7,14%), Mannsmann OP (5,62%),
B. Brasil ON (4,11%), Mesbla PP (3,69%) e Nova
América (3,48%).

As baixas: Brahmá OP 1,35%), L. Americanas OP (1,29%),
Souza Cruz OP (1,01%), Bozano PP (0,84%), Docas
OP (0,65%).

.1
Volume negociado

Quantidada Cr$

A vista s/d 54 328 435,31
A termo s/d 10 815 560,00
Total s/d 65 143 995,31
Mais baixo do ano (2/1) 24 044 463 43 540 801,41
Mais alto do ano (28/6) 107 689 128 310 714 740,37

(s/d: sem dados).

A Companhia Ccrv«J»-
ria Brahma Informou on-
tem à Bolsa do Rio *•"*
piano de expansão Inclui a
duplicação da produção de
sua filial de Minas Gorais,
o que ocorrerá a partir dos
primeiros dias dc Janeiro,
passando de 110 para 220
milhões de litros anuais.

• O conselho de admi-
Distração da Unipar apro-
vou ontem a proposta de
distribuição aos acionistas
de dividendo equlva.enlo a
20% de seu capital, que i
de Cr$ 489 milhões 568 mil.
A proposta, agora, será sub-
metida à assembléia geral
da empresa, a realizar-se no
início de 79.

Os presidentes da Ademl
e Areclp, Srs Mauro Meiga-
lhãcs c Wellman dc Queiroz,
reuniram a Imprensa on-
tem, para o lançamento do
seminário sobre "O cresci-
mento urbano do Grande
Rio", a ser realizado de 8
a 12 de janeiro próximo.

O seminário q,ue terá a
participação de 35 entlda-
des do Grande Rio, é uma
promoção conjunta com o
BNH. Seu objetivo é cons-
cientlzar o empresariado e
o Poder Público da necessl-
dade de participarem Jun-
tos do planejamento urba-
no, que "não pode mais ser
íeilo Isoladamente, a sete
chaves", segundo o co.istru-
tor Conde Caldas.

A atual política de distrl-
tos industriais do Rio levou
a números bastante pusiti-
vos em 78: 32 novas empre-
sas em funcionamento, re-
presentando investimentos
privados de Cr$ 1,5 bilhão;
criação de 5 mil 500 empre-
gos direitos e 16 mil 500 in-
direitos; faturamento anual
de Cr$ 2,8 bilhões e uma ar-
recadação em ICM da or-
dem de Cr$ 360 milhões.

Os acionistas de Purna3
aprovairam em AGE o au-
mento do capital de Cr$ 9,9
bilhões para Cr$ 15,9 bi-
lhões, mediante aproveita-
mento de créditos da Ele-
trobrás junto à empresa.

As vendas das Lojas
Americanas, durante o Na-
tal, praticamente assegura-
ram o alcance da meta de
CrS 1,3 bilhão só em dezem-
briu. Esta performance foi
discutida em encontro com
41 gerentes de todo o país.Também a Paulista de
Força e Luz elevou seu capi-
tal: para Cr$ 3,5 bilhões, via
subscrição de 78,1 milhões
de ações ordinárias.

Cotações da Bolsa de São Paulo

Tit. Abert. Méd. Fech. Quant.1 000

Acesita opAços Vill opAços Vill ppAlbarus opAlpargatas opAlpargatas ppAmazônia onAnd Clayton opAparecida opAparecida ppaAparecida ppbAmo ppArtex ppAtma ppAuxiliar SP onAuxiliar SP pnBandeir Inv ppBandeirantes ppBanespa on-Banespa ppBanespa ppBardei Ia opBelgo Mineir opBenzenex ppBetumarco onBetumarco pnBic Monark opBoavista pnBrad Invest onBrad Invest pnBradesco onBradesco pnBrahma opBrahma ppBrasil onBrasil ppBrasmotor opC Fabrini pp '
Cacique f>f>Café Brasilia ppCam Corrêa ppCasa Anglo opCasa Anglo ppCBV Inds Mec ppCelm opCESP ppCESP ppChiarelli opCica ppCica ppCim Caue ppCim Itau ppCimaf opCimetal ppCobrasfer ppCobrasma ppCoest Const opCoest Const ppCom e Ind SP pnCom e Ind SP ppComind B Inv pnConfrio ppbCônsul opCônsul ppbCopas ppCremer ppD F Vasconc ppDiâmetro Emp opDiâmetro Emp ppDist Ipirang opDist Ipirang ppDuratex ppEce| ppEcisa ppEconômico pnElekeiroz ppEluma opEluma ppEngesa onEngesa opEngesa ppaEricsson opEstrela opEstrela ppEternit opEucatex opFNV ppaFab C Renaux ppFer Iam Bra« opFer Lam Bras ppFerbasa ppaFerro Bras ppFerro Liga* ppFertisul opFerfisul ppFibam ppF.'n Bradesco onFin Bradesco pnFrancês Bra* onf-rigobrai ppFund Tupy opFund Tupy ppGuararapes opHeleno Fons opHeleno Fons ppI AP opIbesa opIbesa ppbIguaçu Café opIguaçu Café ppa

0,770,870,907,202,502,350,671,430,770,670,602,351,651,021,350,860,500,630,721,651,602,480,880,330,350,300,601,291,501,551,801,701,631,601,501,754,901.093,202,503,152,952,754,554,600,590,551,601,501,550,902,802,800,631,351,701,851,851,041.041,450,406,256,000,753,751.051,001,003,503,351,65
0,470,751,000.751,C01.204,504,504.101,152,803,003,751.641,581,401,251,302,043,251,102,853,000,581,321,322,003.650,750,852.210,600,481,352,252,402,903,45

0,770,970,907.202.492,300,671,430,780,670,612,401.651,021,350,900,500,630,721,701.602,510,930,310,350,300,601,291.501.551,801,701,631.611,461,724,821,103.212,533,152,942,754.564,600,590,531.661,461,550,902,902,630,631,351.681,851,851,041,041.450,406.226.240,753,751.031,001,003,503,351.690,470,751,000,751,001,214,504.464,101,152,803,023,751.641,581.401,251,302.043.251,102,853.000,581,321,322.013.650,740,802.240,600,481.362.252.412,903,45

0,771,120,907,202,502,290,671,430,790,680,622,401,651,021,350,900,500,630,721.741,602,550,030,300,350,300,601,291,501,551,801.701,631,621,451.714,901,113,252,533,153,002.754,654,600,590,531,701,451,550,902,002,600,631,351,721,851,851,041.041,450,406,206.240,753,751,001,001,003,503,351,700,470,751,000,751,001.254,504,504.101.112,803.053,751.641,581,401,251,302,043,251,102,853.000,581,321,322.013.650,730,792,350,600,461,402,252,502,903,45

Tit. Abtrl. Méd. Ftch. Quant.1 000

Cotações da Bolsa do Rio
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Iguaçu Café ppbInd Hering cpInd Hering ppaInd Villares opInd Villares ppInds Romi opItausa ,onKarsten ppLacta opLark Maqs ppLojas Americ opLojas Americ opLojas Renner opLcjas Renner ppbLonaflex opLonaflex ppMadeirit ppbMagnesita ppaManah ppMangels Indl opMarco polo ppMec Pesada opMendes Jr ppMerc S Paulo pnMerc S Paulo ppMet A Eberle ppMet Barbará opMetal Leve ppMoinho Flum opMoinho Sant opMunck Eq Ind opNacional pnNord Brasil onNoroeste Est ppParaná Equip ppPaul F Luz opPerdigão ppPet Ipiranga opPet Ipiranga ppPetrobrás onPetrobrás pnPetrobrás ppPbebo ppcPir Brasilia- ppaPirelli onPirelli opPirelli ppPlast Mimo ppReal onReal pnReal Cia Inv onReal Cia Inv pnReal Cia'Inv ppReal Cons pneReal Con» pndReal Cons pneReal Cons pnfReal Cons onReal de Inv onReal de Inv pnReal Part pnaReal Part pnbReal café ppaRefr Paraná ppRefr Paraná ppSadia Concor ppSano ppSaraiva Livr opSaraiva Livr ppSchlosser opSchlosser ppServix Eng opSharp opSharp ppSid Açonorte opSid Açonorte ppaSid Coferraz opSid Riogrand ppSifco Brasil ppSolorrico ppSopave ppSorana opSouza Cruz opSpringer Adm ppSta Olimpia opSta Olimpia ppSupergasbrás opTechnos Rei opTeka ppTekno opTel B Campo ppTelemig pnbTelemig onTelerj onTelerj pnTelesp oeTelesp onTelesp peTelesp pnTex G Calfat ppTex G Calfat ppTex Renaux ppTibras peaTransbrasil onTransbrasil pnTransparaná pp
Ultralar ppUnibanco on

2,851,201,601,201,181,553,752.072,451,003.082,252,252,453,003,801,550,951,531,102,107,200,960,851,252,201,902,653,100,951,050,981,121,681,040,752,653,654,201,451.711,870,453,001,431,451,251,950,780,701.721,721,751,101,101,101,101,001,200,961,101,108,002,90"2,804,901,601,621,601,922,150,491,852,030,480,580,681,251,781,201,302,002,000,581,201,452,302,201,750,900,500,050,050,160,450,190,180,470,451,091,002,954,401,001,050,61
1,600,85

2,851,201.611,201,181,433,752.072,541,003.082,252,252,503,003,801,690,951,541,082,107,320,960,851.252,201,902,723,130,951,130,98
U21.681,040,752.623.634,201,491.711,860,453,061.441.451.261,950,780,701.721,721,751,101,101,101,101,001,200,991,101,108,002,902.774,901,601,621.691,922,230,49.1,872,030,480,600,701,251.781,311,352,001,940,581,201,462,302,201,750,900,500,050,050,160,450,190,180,470,451,101,002,994,401,001,050,60

1,600,85

2,851,201,651,201,201,403,752.072,551,003.082,252,252,503,003,801.700,951,551,152,107,500,960,851,252,201,902,753,150,951,000,981,101,681,040,752,673,554,201,521.711,820,453,121,361,451,301,950,780,701.721,721,751,101,101,101,101,001,201,001,101,108,002,902,904,901,601,621,701,922,250,491,902,000,480,580,701,251,781,351,402,001,920,581,201,472,302,201,750,900,500,050,050,160,460,180,180,470,451,101,003,004,401,001,050,60
1,600,85

Títulos Abert. Fach.
56412110049012288371013851001 60010204912225063531536771803610515020438672135102667029127214 85611978081 616262485156140123521212101138610289454541501201705020605001 004A 094709630576403510080423692010037511015011399282762163124134921224 090275

612

AcesiaAcesitaAçonorteAçonorteAratuArtexC. BanhaBarbaráBasaB. BrasilB. BrasilBelgo MineiraBanerjB. NacionalB. NacionalBNBBNBBozanoBozanoBradescoBrad. de Inv.BrahmaBrahmaBangu Des.Bangu Des.CBEECespGuararapesCicaJosé SilvaJosé SilvaCemigCorrêa RibeiroSouza CruzCafé BrasíliaCSND. Isabel ant.Docas SantosDocas SantosAbramo EberleEcisaEcisaEletrobrás BEngesaErcissonerbasaFerbasaFerro BrasileiroFertisulFertisulhertisulLeopoldinaLeopoldinaFinorFiset TurismoTec. São JoséMet. GerdauDocas ImbitubaL. Americana*L. AmeriíanasL. Americana*Lobrás novasPet. Manguinhos ppMannesmann opMannesmann ppCasa Masson opMendes Júnior ppMesbla 53 opMesbla 53 opMesbla 53 ppMesbla 53 ppMoinho Flum. opMontreal pp.Moinho Santista opNova América opCim. Paraíso opPetrobrá* onPetrobrás ppForça e Luz onPet. Ipiranga opPet. Ipiranga. ppRio-Grandense opRio-Grandense ppInd. Romi op

op
PPPPPPop
ppopop

ppop
ppon
pnon
PPop
PPpnpnop
PPPart. opPart. ppop
PPop
PPop
PPPPPPop
PPPPPPopop
PPop
ppppppop
pePPPPop
pnPPPPPPciop
PPPPopopopop
pp

SamitriSanoSupergasbrá*SupergasbrásSharpSharpSolorricoSondotécnicaTecnosoloTelerjTelerjTibrásTibrásT. JanerTechnosUnibancoUnibancoUnipar o§Unipar peVale R. Doce ppVarig ppWhite Martins opZivi — Cutelaria op

op
PPop
PPop
PPPPPPopon
pnpepnPPop
pn

0,80
0,702,350,650,801,652.461,900,721,551,740,870,900,980,981,221,501,041,181.701,551.471,580,750,760,720,532,451,676.717,000,641,802,002,400,420,241,571,452,000,800,750,704,501,201,401,303,352.722,352,950,780,710,190,203,501,760,700,403,152,153,152,000,920,921,201,102,600,183,302,703,000,901,001,131,401,521,870,743,604,201,001.321,802,500,701,602.332,352,052,101,301,992,250,160,475,204,951,102,080,760,854,905,571,051,303,302,00

0,81
0,702,400,650,801,652,461,900,681,451,710,850,900,980,981,281,501,041,171.701,551,481,620,750,760,720,532,501,676.717,000,651,801,972,400,430,241,501,452,000,800,750,704,501,201,401,503,352,822,353,000,770,710,190,203.441,750,700,303,062,103,252,000,940,921.201,052,600,183.452,703,150,901,001.211,401,481,840,743,604,401,101,301,802,500,701,602,32. 2,352,052,101,352,102,250,160,475,204,951.032,190,760,854,905,701.041,283,352,00

V»r. Lucrat. Quinl.Mad. mad. am 78ant. Jari'100
0,81 2,53 77,89 793
0,70 Est. 76,09 92,38 1,71 117,24 220,65 125,00 100,80 14,29 100,00 21,65 102,46 - 0,40 300,00 511,90 Est. 76,92 3000,69 -13,75 111,29 271,52 4,11 78,76 3 2781,72 - 0,58 74,78 6 3190,87 1,16 59,59 6580.88 Est. 131,34 560,98 Est. 116,67 10,98 Est. 116,67 277 •
1,26 5,00 401,50 7,14 90,36 21,04 - 0,95 173,33 251,18 -0,84 171,01 1131.70 178,95 301,55 172,22 21.46 - 1,35 169,77 2121,58 1,28 159,60 8920,75 136,36 150,76 120,64 100,72 141,18 70,53 - 3,64 151,43 22,48 1,22 102,06 551,67 1,83 133,60 506.71 247,60 147,00 339,81 300,64 1,59 1191.80 Est. 2061497 - 1,01 98,01 2 2362,40 3,00 342,86 3350,44 2,33 80,00 150,24 96,00 501,52 - 0,65 176,74 3131,45 176,83 372,00 215,05 300,80 228,57 ' 100,75 208,33 1500,70 11,11 109,38 1004,50 71,20 9,09 153,85 5001,40 101,35 - 3,57 75,00 3543,35 4,69 116,32 652.81 230,33 842,35 12,98 0,68 150,51 1850,78 - 1,27 111,43 1980,71 109,23 150,19 Elt. 95,00 1600,20 53.47 - 0,86 1071,76 1,15 154,39 6000,70 583,33 80,34 -15,00 2B23.07 - 1,29 126,34 2732,14 - 1,38 129,70 483,24 2,86 552,00 140,94 5,62 77,69 5240,92 Est. 92,00 41,20 881.08 103,85 102,60 178,08 20,18 -43,75 253,37 3,69 144,04 772,70 Est. 118,42 55
3,08 4,41 164,71 200,90 84,11 301,00 113,64 1001,19 3,48 198,33 3051,40 200,00 11,50 3,45 117,19 8831,86 Est. 115,53 4 5670,74 703,60 Est. 290,32 204.32 234,78 2001,07 8,08 124,42 2041,29 2,38 148,28 1331,80 174,76 102,50 10,68 Est. 56,67 1 1151,60 Est. 98,16 302.33 Est. 562,35 - 2,08 602,05 160,16 5712,10 144,83 9961,33 135,71 202,04 2,51 237,21 902,25 9,76 271,08 100,16 Est. 133,33 90.48 2,13 133,33 215,25 3,35 229,26 2144,95 Est. 270,49 141,07 112,63 182,10 212,12 840,76 Est. 101,39 20,85 1,19 89,47 314,90 Est. 182,16 35,69 1,61 178,93 3341,04 2,97 72,73 571,29 379,41 5403,27 1,24 195,81 1552,00 30

Ações permanecem em

baixa na Bolsa de NI

Nova Iorque — A Bolsa de Valores de
Nova Iorque sofreu ontem nova baixa devido
à preocupação dos investidores com a dete-
rioração da situação no Irã e com a baixa
registrada nos indicadores econômicos do
Governo. A média industrial Dow Jones per-
deu 2,60 pontos, fechando a 805,96. A média
sofreu baixa de 7,45 pontos, no dia anterior,
depois de obtido alta de 28,50, nas cinco ses-
sões anteriores.

O índice da Bolsa perdeu 0,22, fechan-
do a 53,68 pontos, e o preço médio da ação
diminuiu em 12 centavos. As baixas supera-
ram as altas de 1047 a 444, nas 1 imil 937
ações negociadas. O volume total foi de 25,44
milhões de ações, em comparação com o de
23,58 milhões, da véspera.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova lorqua — Foi a seguinte a média Dow Jones na
Bolsa de Valores de Nova Iorque ontem:

ÇAFE EM NOVA IORQUE
Março

(centspõilibia)

Acoai Abarl. Mix. Min. Fach.
30 Industries 806,57 813,06 802,15 805,9620 Transportes 207,98 206,63 205,44 206,9515 Servigos Publicoi 97,03 98,71 97,50 98,14
65 Atocs 272,78 275,02 271,03 272,47

Foram os seguintes os preços finais na Bolsa de Válore*
de Nova Iorque, ontem, em dólares:

J

Airco IncAlcan AlumAllied ChemAllis Chalmer*AlcoaAM AirlinesAM CyanamidAM Tel & TelAMF IncAnacondaAsarcoATI RichfieddAvco CorpBendix CorpBen CPBethlehem SteelBoeingBoise CascadeBord WarnerBraniffBrunswickBourroughs Corp
Campbell SoupCaterpillar TracCBSCelaneseChase Manhat BKChessie SystemmChrysler CorpCiticorpCoca ColaColgate PalmColumbia Pict

,Com. SatelliteCons EdisonContinental OilControl DataCorning Glas*CPC IntlCrown ZellerbachDow ChemicalDresser IndDupontEastern AirEastman KodakEl Passo Companyn
EísmarkExxon
FairchildFirestoneFord Motor
Gen Dynamic*Gen ElearicGen FoodsGen Motor*GTEGen TireGetty OilGoodrichGoodyearGracewGT Atl & P»tGulf OilGulf & Western

31 1/833 3/42929 1/24813 1/425 1/82815 5/819 3/413 5/856 1/8233623 1/819 7/813 1/426 1/2
12 7/812 3/473 1/233 5/858 1/850 1/440 1/428 1/826 1/85/823 1/84316 5/822 1/239 1/823 1/428 1/833 7/853 1/249 5/830 7/825 3/437 3/4127 1/41/21/260 1/423 5/849
28 5/812 1/454 3/4
78 5/847 3/83254 3/428 3/824 3/42416 3/416 3/4265 7/82414

IBMInt HarvesterInt PaperInt Tel & TelJohnson & JohnsonKaiser AluminKennecot CopLiggett & MyeriLitton IndustLockheed AircLTV CorpManafact HanoverMerckMobil OilMonsanto Co
NabiscoNat DistillieriNCR CorpNL IndustNortheast Airlines
Occidental Pet
Olin CorpOwens Illinois
Pacific Gas & ElPan Am World AirPepsico IncPfizer ChasPhillip MorrisPhillips PetPolaroidProcter & Gamble
RCAReynolds IndReynolds MetRockwell Intl
Royal Dutch Pet
Safeway Str*
Scott PaperSears RoebuckShell OilSinger CoSmithkeline CorpSperry RandSTD Oil CalifSTD Oil IndianaStownStudew
Teledyn»TennecoTexacoTexas Instrument*TextronTrans World AirTwent Cent Fox
Union CarbideUniroyalUnited BrandsUS IndustriesUS Steel
West Union CorpWesth ElectWoolworth

¦>°°] i i i" *f78m *

132,40

1 j 1 j ' a 1 s 1 o 1 /? 1 cl

As cotações evoluíram irregularmente ontem
no mercado, em atmosfera calma, e foram ne-
gociados 686 lotes, com forte demanda para
as variedades futuras, até o final da jornada

Mercado externo
Chicago e Nova Iorque — Cotaçõesfuturas nas Bol«as de mercadorias deChicago e Nova Iorque, ontem:

Mês Dia anterior

30435 5/836 1/427 1/874 1/224 1/419 3/436 3/819 1/219 1/26 7/832 1/267 3/468 5/847
2518 1/86120 1/222
16 1/419 5/817 3/8
14 7/86 3/425 5/83371 1/831 3/451 7/888 3/4
26 3/456 7/832 3/434 3/460 3/8
40142032 1/813 3/892 1/244 7/846 7/856 5/843 5/828 3/8
9830 1/42480 5/825 3/817 7/830 1/2
33 7/85 1/28 3/87 7/821 5/8
1516 5/819 1/8

Ma* Fechamanto DiaAnterior
. _____ _

cants, por libra (454 gn.)
N9 11

Janeiro 775 783Marjo 832 833Maio 855 855Julho 878 878Setembro 900 901Outubro 912 912Janeiro 955 958
ALGODAOlNY)cants por libra (454 grs)

Mar?o 67,50 67,12Maio 69,55 69,17Julho 71,20 70,68Outubro 66,75 66,35Dezembro 64,75 64,30M ar$o 65,65 65,25Maio 1 66,50 66,00

CACAU (Nl)
cents, per libra (454 grs.)

Marso 174,90 -173,30Maio 176,10 174,40Julho 176,20 174,90Setembro 176,05 174,75Dezembro 174,75 173,55MarSo 173,75 172,70

CAFI (Nl)cent*, por libra (454 gr».)
Mar?o 132,70 133,18Maio 129,00 129,50Julho 128,75 129,30Agosto 128,50 128,79Dezembro 127,50 127,08Marso ' 129,50 127,00

COME (Nl)cent*, per libra (454 gr>.)

MILHO (Chicago)cants por bushel (25,46 kg)
Marso 232 231Maio 241 240Jull^j 247 246Setembro 249 248Dezembro 254 253Marso 261 260

6LEO DE SOJA (Chicago)cenls por libra (454 grs)
Janeiro 24,60 25,08Marso 24,85 25,22Maio 24,72 25,12Julho 24,80 25,10Agosto 24,70 25.10Setembro 24,10 24,25Outubro 23,90 23,85

SOJA (Chicago)cents por bushel (27,22 kg)
Janeiro 678 683Marso 693 698Maio 703 707Julho 707 712Agosto 701 705Setembro 678 680

TRTGO (Chicago)
cents por bushel (27,22 kg)

Marso 344 342Maio 335 332Julho 322 321Setembro 328 327Dezembro 339 338
Matais
Londres: Cotações des metais em

Londres, ontem:Cobr»n vista 772,00 772,50
3 meses 786,00 786,50
istanho (Standart)
à vista 68803 meses 6780
Estanho (High grade)
à vista 69006790

Janeiro 69,40 69,55 zinc0Fevereiro 70,15 70,35 £ vista 347,00Marso 70,90 71,15 3 mesCs 355.50Maio 72,35 72,55Julho 73,60 73,80 PrataAgosto 74,60 74,80 _ot. ..
Dtzembro 75,85 76,10 • |«,407 meses 295,50

68856785

69056800

295,50303,20
FAREIO DE SOJA (Chicago)dóUre» por tonelada

JaneiroMarsoMaioJulhoAgostoSetembro

189,80190,00189,50189,80189,80188,30

189,40189,10188,20188,30188,60
187,50

Ouro
à vista 221,75
Nota: Cobre, Estanho, Chumbo e Zin»co — em libras por toneladas.Prata — em pence por troy(31,103 gr*). —> -

Ouro — em dólares por onçw..

IBIBV
6°°°. No Ano

4000, i ¦
Tjvm i j j « 5 •»

6000_ No Mis

5500_. j

5000- ¦ « . v

4500 t |' -i  
r/lll 24 ljl2 8 15 22

' Ontem
\

4970-—i i "v

495°-

4930^-1 \ 
' 

i
1100 11:30 12:00 12:30 13:00

Fechamento:4894 Evolu;ao X: - o, s
Media: 4339

Bolsa do Rio

Numeros do pregao

Papiii mail ntgeciados i viita, am dinhiiro: B. Brnsil
PP (20,02%), Petrobraj PP (15,64%), B. Brasil ON
(9,20%), Souza Cruz OP (8,14%), Unipar PE (3,51%).

Pipais govarnamantaii (Cr$ mil): 37 159 (57,04%).
Papiii privadol (Cr$ mil): 27 984 (42,96%).
IBV: medio 4 939 (maij 0,90%) Final: 4 894 (menos 0,9%).
IPBV: 398 (mait 2%).
Midia SN: ontem: 76 520, anteontem: 76 137, hi uma

semana: 75 308, ha um mes: 78 480, hi um ano:
82 214.

Oicilajio: Das 26 aqoes do IBV, 14 subiram, 6 cai'ram, 3
ficaram estaveis e 1 nao foi negociada.

Maiores alias: BNB PP (7,14%), Mannsmann OP (5,62%),
B. Brasil ON (4,11%), Mesbla PP (3,69%) e Nova
America (3,48%).

Ai baixat: Brahma" OP 1,35%), L. Amcricanas OP (1,29%),
Souza Cruz OP (1,01%), Bozano PP (0,84%), Docas
OP (0,65%).

Volume negociado
Quantidada Cr$

A vista s/d 54 328 435,31
A termo s/d 10 815 560,00
Total s/d 65 143 995,31
Mais baixo do ano (2/1) 24 044 463 43 540 801,41
Mais alto do ano (28/6) 107 689 128 310 714 740,37

(s/d: sem dados).
'
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SERVIÇO FINANCEIRO

BNDE reabre crédito do
Procap às corretoras

Corretoras
compram, ASA
e Datamec

O Banco Nacional do Dc-
i o n volvimento Econômico
(BNDE) firmará hoje, às 11
horas, na Bolsa do Valores
do Rio, convênio com 31
corretoras de quatro Esta-
dos para a utilização de re-
cursos do Programa dc Ca-
pilallzação das Empresas —
Procap. Selecionadas pelo
banco, as corretoras levan-
tarõo financiamento, atra-'
vés de aval das Bolsas do
Rio e de São Paulo, para
repassar aos investidores,
residentes no país, recur-
sos para a compra de ações.

A linha de crédito coloca-
da à disposição pelo BNDE
é 'dc CrS 1 bilhão, expresso
em ORTNs, na ocasião da
contratação. As demais cor-
retoras também poderão
ter acesso a estes recursos,
mediante repasse junto às
que firmarão o convênio.
Cada pessoa física terá dl-
reito a um empréstimo mi-
nimo de 100 e máximo de
1.000 ORTNS.

Os totais de débitos de
cada corretora, resultantes
da utilização destes recur-
sos, não poderão ultrapas-
sar oa limites dos respecti-
vos patrimônios. Os limites
ld« endividamento, de açor-
do com o convênio, serão
t s t a b e lecldos semestral-

mente, b. vista dos respecti-
vos balanços e poderão ser
alterados a juízo do BNDE.

Assinarão o convênio a
Omcga, Open, Escritório Le-
vy, Marka, PEBB, Antônio
Dclapleve, Lara, Ney Carva-
lho, Adolpho Oliveira, Cotl-
bra, Bittencourt, Mlsasl,
SplncUl, Liberal, Cabral de
Menezes, Vetor, Souza Bar-
ros, Dreyfus Cattan, Cara-
vello, Bueno Viera, BMG,
Herbert Levy, Indusval,
Umuarama, Carvalho e
Carvalho, Magliano, Baluar-
te, Rui Lage, Convenção,
Qulroz Vieira, Malsonnavc.

A compensação do paga-
mento do leilão de Letras
do Tesouro Nacional e o re-
colhimento do INPS e
FGTS pelo grupo 1 (Cr$ 2,9
bilhões) reduziram forte-
mente o nivel de reservas
do sistema bancário. Os ne-
gócios com cheques BB oscl-
laram entre 6,50% e 1,80%
a mês, levando, muitos
bancos a recorrerem ao re-
desconto de liquidez do BC.
Os financiamentos ouerof-
ght, também pressionados,
oscilaram entre 12% e
6,50% ao mês, nível conside-
rado ligeiramente elevado,
apesar da virada do ano e
de corresponderem a um
cheque BB de cinco dias.

Cheque BB
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Resultado deste ano foi o melhor desde 1973

Mercado de LTN
O mercado aberto de leiras do Te-

•ouro Nacional apresentou-se totalmente
narado ontem para operações efetivas
de compra e venda, com a maior par-
te das instituições financeiras procurar!-
do apenas financiar suas posições por
um dia. Os negócios que situaram-se
em 8,00% na abertura, cheB»"^
12,00% ao mês, declinando para 6,50.o
ao mês no fechamento. A media das
operações g rou em torno de 10,20 A
ao mês, ni?el considerado razoável pa-
,, uma'virad. d. ano, além de ço.res-
ponderem a um cheque BB de cinco
dias. O volume de negócios com ORTNs
somou Cr$ 80 bilhões 446 milhões, se-

gundo a ANDIMA. A seguir, as taxas
médias anuais de desconto de todos os
vencimentos:

Vencimento
03/01
10/01
17/01
10/01
25/01
31/01
07/02
14/02
21/02

Compra
69,50
49,05
45,25
44,75
43,35
42,65
41,65
41,20
40,80

Venda
58,50
44,50
42,80
42,25
40,85
40,15
40,15
39,75
39,65

23/02
28/02
07/03
14/03
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
27/06
20/07
27/08
21/09
19/10
16/11
14/12

40,72
38,30
40,15
39,85
39,85
39,72
39,45
39,15
38,90
38,55
38,28
38,15
37,90
37,55
37,40
37,18
37,00
36,85
36.68
36.48
36,25
36,00
35,88
36,63
35,40
34,95
34,90
34,40
33,85
32,50

39,67
37,40
39,50
39,20
39,20
39,08
38,80
38,50
38,15
37,87
37,75
37,50
37,25
37,10
36,87
36,70
36,55
36,38
36,18
35,95
35,70
35,58
35,33
34,95
34,60
33,95
33,40
32,85
32,05
31,80

As corretora» Liberal e
Unibanco farão as ofertas
públicas de compra das
ações com direito a voto da
ASA e da Datamec, respec-
tlvamente, para a Caixa
Econômica Federal, segun-
do o resultado do sorteio
realizado ontem pela CEF.
Pela oferta pública, como
Informou o diretor-adml-
mistratlvo da Caixa, Sr Or-
lando Martins Pinto, as
ações em poder do público
serão compradas por Cr$
1,16 por ação da ASA e Cr$
1,49, da Datamec.

O sorteio, no qual concer-
reram as 20 maiores corre-
toras que registraram os
m e lhores movimentos fl-
nanceiros no periodo de ja-
neiro a novembro último,
selecionou, também, duas
corretoras suplentes para
cada empresa: para a Alu-
minio S/A Extrusão e LaJ.ni-
nação — ASA serão suplen-
tes a Marka e a Adolpho
Oliveira e Associados, en-
quanto a Datamec S/A terá
as corretoras Multiplic e
Brant Ribeiro.

Segundo o diretor d a
CEP, a oferta pública, feita
ao mesmo preço a ser pago
aos antigos acionistas das
empresas, deverá ser reali-
zada o mais rápido possivel.
No caso da ASA, o total de
ações em mãos de terceiros
soma cerca de 33 milhões um
pouco mais de 1/3 do capital
votante da empresa (88 mi-
lhões 500 mil ações). Mas
a oferta pública não envol-
verá todo aquele volume, já
que a maior parte pertence
ao Banco do Brasil. No caso
da Datamec, apenas 4 mi-
lhões de ações com direito
a voto pertencem a tercei-
ros; seu capital total atinge
45 milhões de ações.

Sobre a possibilidade de
as empresas serem privati-
zadas futuramente, o Sr Or-
lando Martins Pinto afirmou"tudo depende do próximo
Governo", esclarecendo que,
que, para a CEF, seria inte-
ressante manter a Datamec,
para o processamento de
dados das operações da Cai-
xa, principalmente as lote-
rias. A ASA, entretanto, por
ser um empreendimento in-
dustrial, foge um pouco das
atividades da Caixa, que,
segundo seu diretor, só in-
terveio por decisão do Go-
verno e "para evitar pro-
blema social que seria a dis-
pensa de seus 1 mil funcio-
nários.
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Construção residencial tem
recorde de licenciamento
no Rio de julho a setembro

O terceiro trimestre deste ano registrou o maior
número de unidades residenciais licenciadas pela
Prefeitura do Rio, superando, inclusive, todos os ie-
síltados trimestrais Te 1973 e 76 - anos em que
o mercado imobiliário teve os melhores desempe-
nhos. A conclusão é dada pelas estatísticas do De-
parlamento de Edificações da Prefeitura, distribui-
daS,S?gundoPoSQdBaNdS, 

a Prefeitura licenciou 8 mil
117, unidades residenciais no terceiro trimestre des-
te ano, contra as 3 mil 576 de 77 e,5 mil 600unida-
des em 76, durante os mesmos períodos. Os lesulta-
dos deste ano, com 4 mil 566 unidades no primeiro
trimestre e 4 mil 399 no segundo, superam por lar-
ea margem os licenciamentos do ano passado, ja
refletindo a recuperação do mercado em relação a
77.
ÁREA MENOR

Apesar de registrar o
maior número de unidades
residenciais, as estatísticas
da Prefeitura revelam ligei-
ro declínio no total da área
residencial licenciada, em
relação a 1976; mas boa re-
cuperação se comparada a
77. Até o terceiro trimestre
de 76, a área residencial so-
mou 2 milhões 208 mil 904
metros quadrados; em 77,
1 milhão 778 mil 9.84; e este
ano, 2 milhões 123 mil 451
metros quadrados.

Na área total, que Inclui
unidades industriais e co-
merciais e também é res-
ponsável pela geração > de
empregos na construção ci-
vil, os números passaram
de 3 milhões 455'mil m2 em
76, para 3 milhões 78 mil
e 3 milhões 331 m2 em 77
e 78, respectivamente. O li-
geiro declínio na área resi-
dencial reflete a tendência
de melhor adaptação das
construções à capacidade
de endividamento da popu-
lação, produzindo unidades
menores.

Calmon quer
juízo dos
operários

Hruslllu — "Como dls.se o
Ministro Silmonsen, espera-
mos que os trabalhndorcH
tenham Juizo, As reivindi-
cações tôm que ter um limi-
te e a abertura não pres-
supõe a permissão para que
seja feita uma nova revo-
lução", afirmou ontem o
Ministro da Indústria e do
Comércio, Sr Ângelo Cal-
mon de Sá.

O Ministro admitiu que o
General João Baptista de
Figueiredo assumirá o Go-
verno em março próximo
em situação diferente do
Presidente Ernesto Geisel,"com problemas de ln-
fiação, 'maior participação
politica e com maior dis-
cussão em torno das de-
clsões que serão tomadas".

CONTROLE DE PREÇOS

O Sr Calmon de Sá decla-
rou que o Governo não per-
mitirá que as conquistas
dos trabalhadores, obtidas
através de paralisações, se-
jam repassadas pelas indús-
trias ao consumidor. "O Go-
verno tem procurado prote-
ger o consumidor", disse
ele, acrescentando ser favo-
rável a uma abertura ape-
nas gradual no terreno das
reivindicações.

"Se você abrir totalmente
em termos de reivindicação,
aumentando o nivel salarial
dos empregados, vai ter que
abrir também o controle de
preços.

CORREÇÃO
FEDERAÇÃO NACIONAL DOS BANCOS

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DAS ASSOCIAÇÕES DE BANCOS
SINDICATO DOS BANCOS NO ESTADO DE SAO PAULO

No «núncio publicado onlom, dl» 28 * p«g. 17, ornlr. ia Icui
"PbI« doicrljiio tupra »e vi qu» * oxnlo nue oi Bancoi...

Ltll-MI
"Pol« doicrl{So iupr« ta vê que nio • exato quo oi Bancoi..

(R
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RESGATE DE LETRAS HIPOTECÁRIAS
Do acordo com o § 2.° do artigo 12.» doi Eitatutoi, icrí

realizado no próximo dia 9 de janeiro de 1979, 3a.-folra, At 15

horas, na Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Rua Vliconde de

Sopeliba n.° 219 - Niterói) o 31.» lorlolo para reigato dai

Letrai Hipotecária! em vigor, emitidos polo Banco.

Serào chamado» a resgate CrS 807.000,00 (oMocontoi . sete

mil cruzeiros) nominali, de conformidade com o Docrolo n.° 370

do 02 05.1890, tomando-se por base a Importância total recebida

em dinheiro, no exercido, para amortização doi empréstimo! em

letra! hipotecária!, lendo:
_ resgato do wldo ainda em circulação, da série

D-500, independentemente do lortoio, no mon- 2?3 
00000

tanto de '."",'."' V . 
'

- resgato, por melo de lorleio, dai lénei abaixo

"n0d,15i 0$ 160.000,00

-500 
0$ 114.000,00

ulnn 
".'"" CrS 100.000,00

ítlOOO 
'.'.'.'.'.'.''.'•'•'• CrS 160.000,00 CrS 534.000,00

TOTAL ......;....." Õ* 807.000,00

Al letras lerão resgatada! ao par, na forma da lei, o não

vencerão juroí a partir de 09.01.79.

Rio de Janeiro,
(e) joit Joaquim ílrot d» Carvalho Albuquerque

Diretor (P

s

INFORMAÇÃO AO PÚBLICO

A Bolsa de Valores do Rio (Ir Janeiro
recebeu ontem, o(s) dcmonslralivols)
financciro(s) da(s) empresais) abaixo
relacionada(s).

0s interessados devem procurar t
Oi». Com. Social, Praça XV, 20 ¦ 1? - Rio,
RJ - CEP 20.010. '•Praija

tmprtsas Hor. Recebimento

MESBLA S/A (Demonstra-
tivo da conta Lucros e Per-
das do 1.° sem. do exerci-
cio 1978/79, findo em

SNIC
SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DO CIMENTO

EDITAL

Contribuição Sindical de 1979

Em cumprimento ao disposto no art. 605 da Consolidação

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.° 50, Grupos 515/517, Rio de Janeiro, Estado

do Rio de Janeiro, fornecerá as guias para recolhimento da Con-

iribuição Sindical referente ao exercício de 1979, devida pelas

empresas pertencentes á categoria econômica "Industria do Ci-

mento", existentes em qualquer parte do território nacional.

O cálculo da contribuição far-se-á de acordo com a Tabe a

a que se refere a Portaria n.° 3.185 de 05/05/78, expedida pelo

Ministro de Estado do Trabalho o o recolhimento devera ser efe-

tuado durante o mês de janeiro de 1979 (art. 587 da CLT) as

agências do Banco do Brasil em favor deste Sindicato, incidindo

as empresas que efetuarem recolhimentos após aquele mes, nas

sanções previstas na Lei n.° 6.181, de 11 de dezembro de 1974.

31.10.78). 15:48 hi. I
Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 1978.

(a) JOSÉ MÁRIO TAVARES DE OLIVA
Presidente

COOPERATIVA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Em consonância com os arts. 24, 28 e 29 dos Estatutos convocamos os

10 9Ó4 associados para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se na sede

desta Cooperativa, sita à Rua Joaquim Palhares, 567, Rio de Janeiro, no dia

28 de abril de 1979, às 6,30 horas, em primeira convocação, com a presença

de dois terços do número total de associados. Caso não haja numero legal para

as deliberações, a Assembléia realizar-se-á no mesmo dia e local, em segunda

convocação às 7,30 horas, com a presença de metade e mais um do numero

total de associados. Persistindo a falta de "quorum" legal, a Assembléia reali-

zar-se-á às 8,30 horas, com a presença mínima de dez associados a tim de

deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- Prestação de contas da Diretoria acompanhada de parecer do Conse-

lho Fiscal;

II - Destinaçâo das sobras apuradas ou ratejo das perdas decorrentes da

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade, de-

duzindo-se no primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios;

III — Eleição do Conselho Fiscal;

IV - Fixação dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria;

— Outros assuntos de interesse social;

VI - Apuração da Eleição.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 1978.

ARTHUR DE AGUIAR NEMÉSIO DE ALBUQUERQUE
Presidente

r
Títulos públicos

O volume de negócios do mercado financeiro
nermaneceu bastante reduzido ontem prmcipal-
K* com Obrigações Reajustáveis do Tesouro,
Nacional, que não tiveram seus preços - compra"venda - fixados pelas instituições financeiras.
Os financiamentos de posição a curtíssimo prazo,
como nos últimos dias, estiveram procurados du-
rante todo o periodo. Suas taxas que iniciaram-se
em 9,00% ao mês, subindo para 12,00% no decorrer
do oeriodo No fechamento as taxas cairampara
10,80% ao mês, com a média das operações a
10 40% ao mês. O volume de negócios com OB™s>
cujo valor nominal é Cr$ 318,44, somou Cr$ 7 bi-
lhões 132 milhões, segundo a ANDIMA..

iBANCO DO BRASIL S. A..

Interbancário

O mercado Interbancário de cambio
nara contralos prontos apresentou-se
Procurado ontem, 'e.9_s,ran.d° u" v°]
lume regular de negócios. As taxes pa
ra telegíamas e cheques situaram-se en-
r. Cr? 20,820 e CrS 20,875. O ban-

cario, futuro esteve procurado, com mo.
vimento reduzido de negócios, realiza-
des a Cr$ 20,920 mais 2,80% ate
3,15% ao mês para contratos com pra-
zos de 30 até 180 dias, respecl.va-
mente.

Bolsa

londref - A situação no Irl.e •
perspectiva de uma greve dos motoris-
tas de caminhões-tanques dominaram •
sessão do mercado de titulos de Lon-
dres, onde as ações das grandes empre-
sas industriais registraram baixes ae
três a cinco pences. , ,

Os titulos governamentais, apoiados
no inicio, cederam até um oitavo de
ponto, sobretudo nas negociaooes e
curto prazo. As ações das empresas pe-
troliferas registraram quedas de oito
a 10 pences, como a Shell e a Bntisn
Petroleum.

Carteira de Comércio Exterior

Comunicado n.° 78/35

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX)

do Banco do Brasil S.A., nos termos do artigo 5.° do

Decreto-Lei n.° 1427 de 2-12-75 e conforme aprova-

ção do Senhor Ministro da Fazenda, torna público

que o prazo de validade da suspensão de emissão

de guias de importação de que tratam o item 7 e o

Anexo "C" do Comunicado n.° 78/2 de 2-1-78, desta

Carteira, fica prorrogado para 3M-79.

Rio de Janeiro, RJ, 29 de dezembro da 1978.

Jorge Rangel Dantas Brasil
Diretor substituto
Geraldo Stesio Honório de Almeida
Chefe do Departamento-Geral de Exportação
e Importação, substituto

^m^m^m^mmmwml*. í.^_________mbm^™"í^^^^^^—

___________________________ —¦^n^mam...._»^L

ip

Eurodólar Taxas de câmbio
A 'taxa Interbancéri» de cambio de

Londres, no mercado do eurodólar, te-
chou ontem, para o período do seis
meses em 12 5/16%. Em dólares, fran-
cos suíços e marco» foi o seguinte o
seu comportamento:

D&lares

Sete diai
mês
meses
meses

6 meses
1 ano

%
10 13/16
11 3/4

13/16
7/8
7/16
1/8

11
11
12
12

Francos Suiçot

1 mês
meses
m«ses
meses
ano

Marcos

mês
meses
meses
meses
ano

1/16
5/16

13/16

%
10 11/16
11 5/8
11 11/16
11 3/4
12 5/16
12

1/4
1/8
1/16
3/16

U/16

1/2
9/16
9/16
7/8

3/8
7/16
7/16
3/4
7/8

O dólar foi negociado ontem .a Cri
20,780 para compra e Cr$ 20,920 par»
venda. Nas operações com bancos sua
cotação foi de Cr$ 20,829 para repas-
«e e Cr$ 20,867 para cobertura. A«
taxas médias que se seguem tomam
por base as cotações de fechamento no
mercado-de Nova Iorque.

Em USS
Argentina 0,0010
Austrália 1.'490
Áustria 0,0752
Bélgica 0,0348
Boliv" 0.0«5
Inglaterra 2,0330
Futuros 90 dias 2,0293
Canadá 0,8437
Chile °&
Colômbi»- 0,0245
Dinamarca 0.1969

p?rr :
aKo"8 :|§
Itália °'S2I2I
Japão 0,005166
Suécia 0,2340
Suiça 0,6177
Uruguai 0,1421
Venezuela 0,2329
Alemanha Ocid. 0,5481

¦CAIXA
¦ ICONÕMI»
IFEOEMI

CA ¦
¦¦HHBuotMi ¦¦¦¦¦¦^______.™^^^^^"™

Em CrS
0,0209

24,0371
1,5732
0,7280
1,0355

42,5304
42,4530
17,6502
0,6171
0,5125
4,1191
0,7824
4,9790
4,3618
1,1213
0,0235
0,1081
4,8953

12,9223
2,9727
4,8723

11,4663

COMUNICADO

AVISO AO POBLICO
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -

FILIAL DO RIO DE JANEIRO comunica-

que, a partir do dia 02 de janeiro de 1979,
em virtude da realização de obras, o
Serviço de Penhores Méier, instalado na
Av. Amaro Cavalcanti n.° 177, passará
a atender o público, provisoriamente, em

seu novo endereço, localizado na
Av. Ernâni Cardoso, 49/51 - Agência
Cascadura - bairro de Cascadura. (P

MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO - N» DEMEC - RCA- 200-76/015

C.G.C.N' 61.082.004/0001-50

AVISO AOS ACIONISTAS
A.G.E. DE 22.12.1978

Í978 homologou o aumento de capital realizado por subscrição em d^^1c0°"'° 
^ 

"^SaTsoc^

28.06.1978, e ratificado pela AG.Especial dos Acionistas Preferencats 
^gSg|fcfc t0.

de Cr$ 318.181.500.00 para CrS 381.817.800,00, mediante a em.ssao de 63.636.300 ações preterenciais, ra-

dasdovalornominaldeCr$1.00cadauma,idênti^ 381.817.800,00 para Cr*

ENTREGA DE CAUTELAS

aprovada na mesma assembléia. . , ,„„_ ., «i destacado dos títulos de
As açSes bonificadas serão entregues contra a apresentação do cupom n' 

^ 
™^^da™ 

^dadi
ações ordinárias e preferenciais, inclusive os provenientes de emissão por subscrição, otsponoo

de formulário próprio para a colagem dos respectivos cupons.

INSTRUÇÕES GERAIS

dos horários estabelecidos.

Sio Paulo, 27 de dezembro de 1978.
A DIRETORIA

l
Locais e horários de atendimento:

Rio de Janeiro: Av. Nilo Peçanha, 50 - S/1617
Das9às11 e das 14 às 16 horas

São Paulo: Rua Joaquim Carlos, 497
Centro: Rua Boa Vista, 254 - 5' andar-S/501
Das9às12edas13às 16 horas
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Sérgio Sampaio d e
Anilnula, 70, comercian-
te, na residência em
Copacabana. Carioca, vi-
úvo de Maria Paiva dc
Andrndn, tinha dois fl-
lhos (Vicente, Maria do
Carmo) c netos, Parada
cardíaca.

lCduardo Pereira de
Albuquerque, 49, indus-
trial no Pronto-cor.
Natural de Minas Ge-
rais morava cm Ipane-
ma. Tinha uma filha:
Suely. Enfarte do mio-
cárdio.

Anseio Cardoso Alves,
31, comerciário no Hos-
pitai de Ipanema. Flu-
minense, cra casado
com Elizabeth Jardim
Alves. Morava no Jar-
dlm Botânico. Câncer.

Dorival Lopes Ribeiro,
4 6, f a r macóutico, no
Hospital da Penitência.
Nascido no Rio de Janci-
ro, morava na Tijuca'.
Casado com Francisca
Vieira Ribeiro, tinha
três filhos: Jair, Jandlrà
e Jussara. Câncer.

Jorge Be z c r r a dos
Santos, 44, corretor de
imóveis, no Hospital de
Andarai. Natural do Pa-
raná, morava no Gra-

Jaú. Era solteiro. Enfar-
te do miocárdio,

Maria Aparecida Du-
arte da Silva 8,8, na re-
sidência no Méier. Nas-
cida no Rio de Janeiro,
cra viúva dc Carlos Cor-
reia da Silva. Artcrlos-
clcrosc.

Sylvana Nogueira Cos-
teira, 67, professora, no
Hospital Rocha Mala.
Natural do Maranhão,
morava no Centro. Fra-
tura do crânio, cm con-
seqüência dc atropela-
mento.

Solange Santiago dc
Almeida, 59, na Clinica
Dr Aloan. Carioca, mo-
rava em Benfica. Era
solteira. Embolia pul-
monair.

Márcia Rodrigues de
Souza, 78, na residência
cm Cascadura. Nascida
no Rio de Janeiro, era
viúva de Luiz Carlos
Macedo dc Souza. Tinha
três filhos: Luiz, Luiza
e Leandro, além de
netos. Derrame cerebral.

Wilian Ferreira dos
Santos Filho, 49, comer-
ciante, no Procárdio. Ca-
rioca, solteiro, morava
em Botafogo. Tinha dois
filhos: Norma c Nelson.
Câncer.

Polícia investiga sumiço de
parte de dinheiro recuperado
após assalto na Praça Mauá

A polícia está apurando quem ficou com parte
do dinheiro (CrS 118 mil) recuperado após o assalto,
anteontem, à Casa Queiroz de Cambio e Passagens,
na Praça Mauá. Do total roubado, CrS 154 mil 800,
os componentes da patrulha 52-0053, do 5.° BPM,
entregaram, na Ia. Delegacia Policial, apenas Ci$
36 mil 800, que disseram ler encontrado com o uni-
co ladrão preso.

Vercino José Vieira, o assaltante, disse que o
produto do roubo estava em três blocos amarrados
com elásticos, que ficaram com um dos soldados.
Ele os colocou em um dos bancos da viatura e o
trancou na cacapa do camburão". Acrescentou, na
Ia DP, que não perdeu nenhuma nota e nem en-
tregou o dinheiro a um comparsa, pois tudo foi ar-
recadado por ele.

DP não sabe Traficante internacional é PMs desviam.:

Estados
G u m c r cindo Rodri-

gues, 3 9 , comerciante,
em Belo Horizonte. Elei-
to sucessivamente h á
nove anos Rei Momo do
carnaval da Capital mi-
neira, pesava 145 quilos
e há dois anos, durante
um congresso no Rio, foi
escolhido "o Rei Momo

mais simpático do Bra-
sil". Tinha em Guarapa-
ri, na Praia do Morro,
um restaurante — O Rei
dos Mineiros. Casado
com Ana Lúcia Brandão,
tinha dois filhos: Emer-
son e Ana Carolina.
Câncer.

O ROUBO

O assalto à Casa Queiroz
ocorreu quando um cliente,
Léo Máximo Pires, residen-
te na Avenida Atlântica,
3130, chegou para (pagar
passagens. No exato
momento em que tirou o di-
nheiro e o colocou sobre o
balcão, surgiram os ban-
dldos e um deles — mais
tarde, ele reconheceu Ver-
clno José Vieira — com
uma faca e um revólver,
apanhou os CrS 154 mil 800
e colocou debaixo da cami-
sa, saindo correndo.

Com o dinheiro escon-
dido, Versino saiu correndo
gritando 

"pega ladrão", en-
quanto soldados trocavam
tiros com seus comparsas,
que conseguiram fugir. O
bandido, atrás do Edifício
A Noite esbarrou em sol-
dados da PM e foi preso,
com um revólver, uma faca
e os três blocos com dinhei-
ro. Mesmo estando a
apenas 50 metros da Ia. DP,
os soldados colocaram o
preso na carro e foram ao
Hospital Sousa Aguiar, le-
var três populares feridos
a bala.

A prisão de Vercino ocor-

reu às 14h50m s só às
16h30m ele foi apresentado
à Ia. DP pelo sargento An-
tônio Trindade c os sol-
dados Jorge Guimarães Sil-
va, José Sebastião Oliveira
Ferreira e Ivaldlr Valérlo
de Lima, com o revólver,
a faca e os Cr$ 36 mil 800.
O bandido — que fugiu no
ano passado da 2a. Audito-
ria do Exército pela qual fo-
ra condenado há 10 anos
por assalto a banco — na
hora em que viu o dinheiro,
disse que estava faltando
úm maço.

Imediatamente, o Coman-
do do 59 BPM foi avisado,
c o oficial-de-dia, pelo rá-
dio, ordenou à viatura que
¦ficasse retida na porta da
delegacia, até a chegada de
um oficial. Quando o supe-
rior chegou, o carro da PM
não mais se encontrava, e,
pelo rádio, novamente ele
•foi chamado à Ia. DP, ten-
do um patrulhelro dito en-
tão que se ausentara por
ordem de um outro oficial.
Ouvido esse militar, ele
negou a ordem e os policiais
militares acabaram confes-
sando que tinham ido até
uma rua próxima "apanhar

uma garrafa de uísque".

Exterior
Jiro Tamiya, nome ar-

tistico de Goro Shibata,
43, ator de cinema e te-
levisão, cm sua residen-
cia em Tóquio. Era um

dos atores mais conhe-
cidos do Japão. Suicídio
com um tiro de es-
pingarda, segundo infor-
mou a Policia.

+
CEL. PROF. ARTHUR B. FILHO

(1 ANO DE SAUDADE)

Sua família .neste 1.° ano de faleci-
mento pede preces pela sua boníssi-
ma alma.

AVISOS RELIGIOSOS

ANTÔNIO CASTRO DE SOUZA
(MISSA DE T> DIA)

+ 

Sua família agradece as manifestações de

pesar recebidas pelo seu falecimento, dia

22, e convida parentes e amigos para a

missa que será celebrada dia 30, às 8,30

horas, na Igreja de N. S. de Lourdes, à Av. 28 de

Setembro n<? 200, em Vila Isabel.

Antônio Carlos Pires Rubião
(7.° DIA)

+ 

A família de ANTÔNIO CARLOS PIRES RU-
BIAO, agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento
e participa que fará celebrar no próximo

dia 2 de janeiro, terça-feira, a missa de 7.° dia, na
Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Rua 1.° de Mar-

ço, às 08,30 da manhã.(REP N.o 05003)

MARIA DA CONCEIÇÃO DE
LIMA FONSECA

(ZINOTA)

+ 

Gerson Augusto Canedo de Magalhães e
família, Marília Fonseca Barcellos e fami-
lia, José Garcia Lopes e família, Maximia-
no Eduardo da Silva Fonseca e família e Ma-

rietta Fonseca Menezes e família, agradecem as ma-
nifestações de pesar recebidas por ocasião do fale-

cimento de sua querida sogra, mãe, avó e bisavó,

e convidam para a missa de 7? dia que será rezada
amanhã, sábado, dia 30, às 11 hs. na Igreja de Sao

Francisco de Paula.

quem matou
jornalista

Decorridos 37 dias, poli-
ciais da 4a. DP não desço-
brlram pistas para esclrcccr
o assalto c agressão a socos
e ponta-pés no jornalista
Armando Santos, de 80
anos, na Praça Tiradentes,
e que morreu nia Casa de
Saúde Santa Tcrezlnha em
conseqüência dos ferlmen-
tos sofridos.

A 4a. DP tem apenas um
registro de cinco linhas
transmitidas pelo policiai
dc plantão no Hospital Sou-
za Aguiar, onde o Jornalista
foi Inicialmente socora-klo.
Do Informe consta o nome
da vitima, Idade, natureza
dos ferimentos, local c hora
da agressão e descrição do
agressor um homossexual.

Armando Santos era ca-
doca, nascido ma Praça Ti-
radentes, viúvo de Odete
Clndra Santos e tinha duas
filhas: Marda da Glória
Cintra x Santos Miragaya e
Sônia Santos Nunes Ferrei-
ra, além de seis netos.

Fugitivo da
ilha Grande
é capturado

Componentes da radiopa-
trulha 52-0086, do 49 Bata-
lhão da Policia Militar, co-
mandada pelo sargento Ge-
raldo, recapturaram, n a
manhã de ontem, na Rua
do Arvoredo, em Higicnópo-
lis, o fugitivo da Colônia Pe-
nal de ilha Grande, Valdo-
miro Alves de Jesus, de 39
anos, que foi ferido a bala
em uma troca de tkos com
os policial».

Valdomlro, que, ao ser in-
ternado no Hospital Getúlio
Vargas, se identificou como
Aurélio Mendes da Costa, o
Dudu, foi dominado depois
de ferido no braço direito,
peito e barriga. Depois con-
fessou que está condenado
a mais de 100 anos de re-
clusão, tendo fugido há dois
meses da ilha Grande, onde
cumpriu 15 anos de prisão.

O tiroteio ocorreir quando
o bandido foi abordado pe-
los patrulheiiros na Avenida
Suburbana, que lhe exigi-
ram documentos de identi-
fioação. Ele sacou de um re-
volver e correu, sendo ai-
cançado pelos policiais na
Rua do Arvoredo, onde
ocorreu a troca de tiros.

Revelou, ainda, que aguar-
dava a chegada de um com-
parca de nome Juarez, para
praticarem assaltos, quando
os' policiais se aproxima-
ram. Sua prisão foi comuni-
cada à 21a. Delegacia Poli-
ciai e ao Departamento do
Sistema Penitenciário, que
providenciará a sua re-
moção para a prisão.

preso no Leblon com quatro
quilos de cocaína no carro

Berthier Barcelar, de 50 anos — que a policia
diz pertencer a uma rede internacional de traflean-
tes dc drogas — íoi preso, ontem à tarde, no Leblon,
ao tentar descontar um cheque de CrS 150 mil. Na
calcada do banco, Berthier deixou em seu Maverick
amarelo, quatro quilos de cocaína, balanças de pie-
cisão, funis de vidro, talões de cheque, garrafas de
bebidas e uma passagem aérea para Belém do Para.

O contrabandista está condenado a dois anos
de prisão por estelionato, era São Paulo, e sua prisão
foi efetuada por policiais paulistas que, há quatro
meses, estavam à sua procura. Integrantes de uma
quadrilha de ladrões de automóveis o acusaram de
ser o principal fornecedor de cocaína a viciados que
freqüentam a Rua Augusta, em São Paulo, e tam-
bém, de fornecer tóxico em hotéis de luxo do Rio,
São Paulo e Porto Alegre.

termediárlos em toda a Ca-
pitai paulista.

Devido às suas constantes
viagens ao Paraguai, Boli-
via, Paris e Nova Iorque,
sua iprlsão cra dificil, prin-
clpalmente porque ele tra-
balhava sozinho. A pista de
que ele estava no Rio de
Janeiro surgiu terça-feira
quando a Secretaria de Sc-
gurança Pública soube que
ele comprara em Campinas
um carro e pagara com um
cheque a ser descontado
no Banco Itaú, agência Le-
blon.

contrabando
e são pi eson

SOZINHO

Os policiais que prende-
ram Berthier Barcelar per-
tencem ao Degran — De-
partamento de Delegacias
Especializadas da Grande
São Paulo c eram chefiados
pelo delegado Alberto Anje-
nani na 14a. DP, no Leblon,
onde o traficante foi autua-
do am flagrante, o delegado
Anjenani informou que
quase toda a policia páulis-
tá estava no encalço de
Berthier Bacelar, pelo fato
de ser o abastecedor de ln-

EDGARD DE NOVAES FRANÇA
(FALECIDO EM S. PAULO)

+ 

Edith França de Gouvêa e Cândido Álvaro
de Gouvêa, suas filhas e genros convidam

parentes e amigos para a missa de 30? dia

que será celebrada às 8,30 horas do dia
30 vindouro (amanhã) na Igreja Santa Mônica, à Rua
José Linhares, 96, esquina de Ataulfo de Paiva, em
intenção da alma boníssima de seu pai, sogro e avô,
EDGARD DE NOVAES FRANÇA, desde já agradecen-
do, penhoradíssimos, a quantos comparecerem.

Curllllm — A Policia Pc-* '
derul dc Ouaira confirmou, '

ontem, a prisão dc quatro
soldados da Policia Mllltur'
dc Cascavel, envolvidos dl-
retamente no desvio dc tím
caminhão que transportava
um contrabando dc 3 mil _
330 litros de uísque c vodea'
e garrafas de champanha- •-
francesa, avaliado em Cr$5
milhões. - ••¦

O motorista do caminhão
fugiu após um tiroteio e a- ¦
carga foi desviada para *a*
casa dc Isaias dc Jesus, um
dos soldados. O.s outros —
Eurico Vieira, Ed.son Procn-
ça c um conhecido apenas
como Llminha — também
estão detidos cm Guaíra,*-
Esse foi o maior contrabiln^1*"*
do apreendido na região" •*
procedente da Foz do Igua^*'""
çu.

Segundo a po 1 ici a',''**'"1
apreensão do caminhão p"6-'v,
los quatro PMs ocorreu no
dia 13 deste mês; um 'dftí1 "
depois eles foram iprcsos.""

Navio
afunda em
Portugal -,r* fs

GENERAL

JOSÉ DUVAL FIGUEIREDO
(FALECIMENTO)

+ 

Alzira da Silva Figueiredo, Prof.° Cláudio José da

Silva Figueiredo, Senhora e filhos, Flávio da Silva

Figueiredo, Senhora e filhos, cumprem o doloroso

dever de comunicar o falecimento de seu querido
esposo, pai, sogro e avô e convidam os demais pa-

renles e amigos para o seu sepultamento hoje, dia 29, às 17 ho-

ras, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n° 9, para o Cemite-

rio de São João Batista. <p

LETÍCIA PÜPIO MAIA
(FALECIMENTO)

m José Púpio Maia, Anna Maria Bomtempo

^^H Maia, Francisco David Pupio Maia, Dolo-
^^™ res Nunes Maia e Diogo Nunes Maia e

demais parentes comunicam o falecimento

de sua querida mãe, sogra e avó e convidam para
o sepultamento hoje, dia 29, às 12 horas, saindo o

féretro da Capela Real Grandeza n? 4, para o Ce-

mitério de São João Batista. ("

cuiii3U
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Antônio Carlos Pires Rubião
(7.° DIA)

+ 

A diretoria e funcionários da Caraíba Me-
tais S/A - Indústria e Comércio, convidam

parentes e amigos do seu saudoso colabo-
rador Dr. ANTÔNIO CARLOS PIRES RUBlAO,

para a missa de 7.° dia que em sufrágio de sua
alma será realizada, na Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, na Rua 1.° de Março, às 08,30 hs., do pró-
ximo dia 2 de janeiro.(REP N.o 05003)

LEONOR BALTHAZAR DA
SILVEIRA MUNIZ TELLES

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 
Suas filhas, genro, netos e bisnetos agradecem

sensibilizados as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião do falecimento de sua querida mãe,

sogra*, avó e bisavó LEONOR, e convidam para a missa

de 7.'° dia, que mandam celebrar em intenção de sua

boníssima alma*, amanhã, dia 30, sábado, às 10,30 tio-

ras, na Igreja de São Paulo Apóstolo à Rua Barão de

Ipanema (Copacabana). Agradecendo antecipadamente a

todos que comparecerem a este ato de fé cristã.

MINISTRO
PEDRO HUGO FABRÍCI0 BELL0C

(1? ANIVERSÁRIO)

+ 

Sua família convida demais parentes e ami-

gos para assistirem à missa que será ceie-

brada por intenção de sua alma hoje, às

19 horas, na Paróquia Nossa Senhora da

Divina Providência, à Rua Lopes Quintas, 274, Jar-

dim Botânico.

ANA AMÉLIA ALVES
PINTO LUTTEBACH
(l.o ANIVERSÁRIO FALECIMENTO)

+ 

Diretores e funcionários da Finadisa
Cia. de Crédito Imobiliário convidam
para a missa de 1.° aniversário de fa-

lecimento da saudosa ANA AMÉLIA ALVES
PINTO LUTTEBACH, que será celebrada hoje,
dia 29, às 10:30 horas na Igreja da Irmandade
da Santa Cruz dos Militares, à Rua 1.° de
Março. v

THEREZA PONTES SARAIVA
(7.° DIA)

+ 

Vicente de Paulo Saraiva, esposa e fi-

lho e Deusdedit Pontes Lobato convi-
dam parentes e amigos para a Missa

de 7.° Dia de sua para sempre lembrada Mãe

e Irmã, às 11 h. do próximo dia 30/12 (sába-
do), na Igreja do Colégio Santo Inácio, à R.

S. Clemente, 226 - Botafogo.

IRACEMA MANESCHY DUARTE
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família agradece sensibilizada as
manifestações de pesar e o confor-
to recebido por ocasião de seu fa-

lecimento e convidam para a missa que
mandam celebrar dia 30, sábado, às 7,30

horas, na Capela do Colégio Militar do Rio

de Janeiro.

X O Delegado Geral para o Brasil da Compagnie de Saint-Go-

bain-Pont-à-AAousson, o Conselho de Administração e a Dire-

toria da Brasilit S/A, da Companhia Metalúrgica Barbará, Compa-

nhia Vidraria Santa Marina, e da Sociedade Anônima Mineração

de Amianto, convidam os amigos de

JEAN OLIVIER
para missa de 7.° dia por intenção de sua alma que farão celebrar

no próximo dia 4 de janeiro de 1979, às 18,00 hs., na Igreja de

Santa Luzia, Rua Santa Luzia 490.

Porto, Portugal — O c'»-'"
guciro cipriota Tenorga"a'-
fundou ontem de manhã,
ao largo deste porto, 

"ôftT
melo a violenta tempestade,
com ondas de sete metros
de altura e vento e chuva,
fortes. Dos 24 tripulantes.. .
foram salvos três, outros'
três foram resgatados moi-o..
tos e 18 estão dados como
desaparecidos e hã poucas,..,,
possibilidades de que ten.,,
nham sobrevivido. .......

A policia marítima por, .u-..,,>
guesa avisara o comandan- %
te do Tenorga, um navio.^e, „,
105 metros e 3 mil 300 tone-
ladas, que não deveria en-
trar no porto de Leixões,
próximo ao Porto, devido á
tempestade. "Ma.s o capitão
Insistiu em atracar, dizendo-
que havia um homem feri- '

do a bordo. Vimos o navio,
afundar, sem que o pudés-
semos socorrer", disse um ..
porta-voz da policia. O Tfir
norga sairá de Antuérpia ,
com aço. »hi.uü

Deputados
dão título
a Tamoyo

Administrador do Ano, lol
o titulo que a Assembléia
Legislativa do Estado do
Rio, por aclamação, atri-
buiu ao Prefeito Marcos Ta-
moyo, que ontem recebeu-
em seu gabinete uma .co---.
missão de 17 deputados*es---
taduais, em nome de outros-
da Arena e do MDB, que'".
lhe apresentaram cumpri--
mentos pela entrada do-ho-..
vo ano. ' * ¦'"

Além do Deputado Júlio--'
Louzada, 2?-secretário *d-a*-"
ALERJ, e autor da propo--:
sição, compareceram ao Pa-"1"
lácio da Cidade o Presidehfé*-' '
da Assembléia, Deputado-"
Ciáudio Moacyr, e os Depu- '¦'"
tados Paulo Pfeil, Paulo Du- •¦'¦
que, Odair Gamo, Pedro"
Ferreira da Silva e Pedro' "'
Fernandes, todos membros
da Mesa diretora.

C o mpareceram também*'• -
os Deputados Edson Gui-""'
marães, Wilmar Palis, ítalo ¦
Bruno e Jorge David, "Vi-'"'
ce-lideres do Governo; José
Pinto, Frederico T r o 11 a ,
Luiz Fernando Linhares,
José Miguel, Alberto Dauai-
re e Sant'Anna Filho, ^p^iii

Empresa é 35
assaltada
no Castelo

Dois homens a r m a d o s
com revólveres assaltaram'
ontem, na Rua México, 74,'
sala 1004, no Castelo, o es- .
critório da empresa Ecel —
Engenharia e Construções."-
Limitada, de onde levaram
CrS 162 mil, depois de imo-..
bilizarem 10 empregados da-
firma, ameaçados de morte..
caso dessem alarma. ,j ^

Os bandidos, antes de:.
praticarem o assalto no 10"?
andar, estiveram no 9? .pa-
vimento, indagando se ore-
cisavam de auxiliares de es-
critório. Eles falaram com^
Norma Velasques, que tra-^
balha naquele andar, e, de- ,
pois, subiram para o 101?.

Na Ecel, a primeira pes-
soa a ver os bandidos foi- ¦
a secretária Maria de Fáti-
ma de Carvalho, que, sob-
a ameaça de uma arma, le-
vou os dois para o local on.- .
ds estava o cofre com o àí-
nheiro- Antes de fugirem,
os assaltantes cortaram -os u
fios do telefone. Quando o
portão de entrada do edifi-
cio foi fechado, minuttíá"
após o roubo, os bandidos
já haviam sumido. A 3a. DP.
registrou. --.—"
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Sorglo Sampaio d e

Andrncln, 70, comcrclnn-
te, lia residência c m
Copacabana. Carioca, vl-
íivo dc Maria Paiva clc
Andracla, tinha dois fl-
lhos (Vicente, Maria do
Carmo) e netos. Parada
cairdíaca.

Eduardo Pereira de
Albuquerque, 40, Indus-
t r 1 a 1 no Pronto-cor.
Naitural de Minas Ge-
rall morava cm Ipane-
ma. Tinha uma filha:
Suely. Enfarte do mio-
cárdio.

Ângelo Cardoso Alves,
31, comcrciário no Hos-
pitai de Ipanema. Flu-
minensc, era casado
com Eltzabelh Jardim
Alves. Morava no Jar-
dim Botânico. Câncer.

Dorival Impes Ribeiro,
4C, farmacêutico, no
Hospital da Penitência.
Nascido no Rio de Janei-
ro, morava na Tijuca.
Casado com Francisca
Vieira Ribeiro, tinha
três filhos: Jair, Jandira
e Jussara. Câncer.

Jorge Bezerra dos
Santos, 44, corretor de
imóveis, no Hospital de
Andarai. Natural do Pa-
raná, morava no Gra-

Jaú. Era solteiro. Enfar-
te do miocilrdlo,

Maria Aparecida Du-
arte da Silva 8,8, na re-
sidêncla no Mélor. Nas-
cida no Rio de Jaineiro,
era viúva de Carlos Cor-
rela da Siilva. Arterlos-
clc rose.

Sylvana Nogueira Cos-
teira, 67, professora, no
Hospital Rocha Mala.
Natural do Maranhão,
morava oio Centro. Fra-
tura do crânio, em con-
scciuêncla de atropela-
mento.

Solange Santiago de
Almeida, 59, na Clínica
Dr Aloan. Carioca, mo-
rava em Benfica. Era
solteira. Embolia pul-
monair.

Márcia Rodrigues de
Souza, 78, na residência
em Cascadura. Nascida
no Rio de Janeiro, era
viúva de Luiz Carlos
Macedo de Souza. Tinha
três filhos: Luiz, Luíza
e Leandro, além d e
netos. Derrame cerebral.

Wilian Ferreira dos
Santos Filho, 49, comer-
ciante, no Procárdio. Ca-
rioca, solteiro, morava
em Botafogo. Tinha dois
filhos: Norma e Nelson.
Câncer.

Polícia investiga sumiço dc

parte 
de dinheiro recuperado

após assalto na Praça Maitá

A polícia está apurando quemfieoucom parte
do dinheiro (Cr$ 118 mil) recuperado a^s o assalto,
anteontem, à Casa Queiroz de Cambio e Passagens,
na Praça Mauá. Do total roubado, Crf 154_mll 800,
os componentes da patrulha 52-0053, do 5_ BPM,
entregaram, na la. Delegacia P°licial, apena 5
36 mil 800, que disseram ter encontiado com o uni
C° lav2dnrSJosé 

Vieira, o assaltante, disse que o

produto do roubo estava em três blocos amairados
com elásticos, que ficaram com um dos soldados.
Ele os colocou em ura dos bancos da viatura e o
trancou na caçapa do camburao . Acrescentou, na
la. DP, que não perdeu nenhuma nota e nem Çn-
tregou o dinheiro a um comparsa, pois tudo foi ai-
recadado por ele.
o ROUBO

Estados
Gumercindo Rodri- mais simpático do Bra-

riics, 3 9 , comerciante,
em Belo Horizonte. Elel-
to sucessivamente li á
nove anos Rei Momo do
carnaval da Capital mi-
neira, pesava 145 quilos
c há dois anos, durante
um congresso no Rio, foi
escolhido "o Rei Momo

sil". Tinha em Guarapa-
ri, na Praia do Morro,
um restaurante — O Rei
dos Mineiros. Casado
com Ana Lúcia Brandão,
tinha dois filhos: Emcr-
son e Ana C a r o 11 n a.
Câncer.

Exterior
Jiro Tamiya, nome ar- dos atores mais conhe-

tistico de Goro Shibata,
43, ator de cinema e te-
levisão, em sua residên-
cia em Tóquio. Era um

cidos do Japão. Suicídio
com um tiro de es-
pingarda, segundo infor-
mou a Policia.

O assalto à Casa Queiroz
ocorreu quando um cliente,
Léo Máximo Pires, rc^lden-
te na- Avenida Atlantica,
3130, chegou para pagar
passagens. No exato
momento em que tirou o dl-
nheiro e o colocou sobre o
balcão, surgiram os ban-
didos e um deles — mais
tarde, ele reconheceu Ver-
cino José Vieira — com
uma faca e um revólver,
apanhou os CrS 154 mil 800
e colocou debaixo da cami-
sa, saindo correndo.

Com o dinheiro escon-
dido, Versino saiu correndo
gritando "pega ladrão", en-
quanto soldados trocavam
tiros com seus comparsas,
que conseguiram! fugir. O
bandido, atrás do Edifício
A Noite esbarrou em sol-
dados da PM e foi preso,
com um revólver, uma faca
e os três blocos com dinhei-
ro. Mesmo estando a
apenas 50 metros da la. DP,
os soldados colocaram o
preso na carro e foram ao
Hospital Sousa Aguiar, le-
var três populares feridos
a bala.

A prisão de Vercino ocor-

reu às 14h50m e só às
10h30m ele foi apresentado
à la. D1» pelo sargento An-
tônio Trindade e os sol-
dados Jc-rge Guimarães Sil-
va, José Sebastião Oliveira
Ferreira e Ivaldlr Valério
de Lima, com o revólver,
a faca e os Cr$ 36 mil 800.
O bandido — que fugiu no
ano passado da 2a. Autíito-
ria do Exército pela qual fo-
ra condenado há 10 anos
por assalto a banco — na
hora em que viu o dinheiro,
disse que estava faltando
um maço.

Imediatamente, o Coman-
do do 59 BPM foi avisado,
e o oficial-de-dia, pelo rá-
dio, ordenou à viatura que
¦ficasse retida na porta da
delegacia, até a chegada de
um oficial. Quando o supe-
rior chegou, o carro da PM
não mais se encontrava, e,
pelo rádio, novamente cie
foi chamado à la. DP, ten-
do um patrulheiro dito en-
tão que se ausentara por
ordem de um outro oficial.
Ouvido esse militar, e 1 e
negou a ordem e os policiais
militares acabaram confes-
sando que tinham ido até
uma rua próxima "apanhar
uma garrafa de uísque".

DP não sabe

quem 
matou

jornalista
Decorridos 37 dias, poli-

ciais da 4a. DP não dcano-
brirnm pistas para esclrccer
o assalto e agressão a socos
t ponta-pés no jornalista
Armando Santos, de 8 0
anos, na Praça Tiiradewtea,
e que morreu na Casa de
Saúde Santa Tcrczlnha em
conseqüência dos forimen-
tos sofridos.

A 4a. DP tem apenas um
registro de cinco linhas
transmitidas pelo policial
dc plantão no Hospital Sou-
7,a Aguiar, onde o jornalista
foi inicialmente socorrido.
Do Informe consta o nome
da vitima, Idade, natureza
dos ferimentos, local c hora
da agressão e descrição do
agressor um homossexual.

Armando Santos era ca-
rioca, nascido na Praça Ti-
radentes, viúvo de Odete
Clndra Santos e tinha duas
filhas: Maria da Glória
Cintra Santos Miragaya e
Sônia Santos Nunes Ferrei-
ra, além de seis netos.

Traficante internacional é

preso 
no Leblon com quatro

quilos 
de cocaína no carro a Tamoyo

Deputados

dão título

AVISOS RELIGIOSOS

MARIO CELSO MELLO E SOUZA

+ 

A família de MARIO CELSO MELLO E SOU-
ZA comunica o seu falecimento ocorrido
ontem e convida parentes e amigos para
o seu sepultamento, a ser realizado hoje

às 9 horas, saindo o féretro da Capela n? 1 da Real
Grandeza para o Cemitério de São João Batista.

+

CEL. PR0F. ARTHUR B. FILHO

(1 ANO DE SAUDADE)

Sua família .neste 1.° ano de faleci-
mento pede preces pela sua bonissi-
ma alma.

ANT0NI0 CASTRO DE SOUZA

(MISSA DE 7? DIA)

+ 

Sua família agradece as manifestações de
pesar recebidas pelo seu falecimento, dia
22, e convida parentes e amigos para a
missa que será celebrada dia 30, às 8,30

horas, na Igreja de N. S. de Lourdes, à Av. 28 de
Selembro n° 200, em Vila Isabel.

Antonio Carlos Pires Rubião

{7.° DIA)

+ 

A família de ANTONIO CARLOS PIRES RU-
BIÃO, agradece as manifestações de pesar
recebidas por ocasião de seu falecimento
e participa que fará celebrar no próximo

dia 2 de janeiro, terça-feira, a missa de 7.° dia, na
Igreja Nossa Senhora do Carmo, na Rua 1.° de Mar-
co, às 08,30 da manhã.* <REP N.° 05003)

MARIA DA CONCEIÇÃO DE

LIMA FONSECA

(ZINOTA)

+ 

Gerson Augusto Canedó de Magalhães e
família, Marilia Fonseca Barcellos e famí-
lia, José Garcia Lopes e família, Maximia-
no Eduardo da Silva Fonseca e família e Ma-

rietta Fonseca Menezes e família, agradecem as ma-
nifestações de pesar recebidas por ocasião do fale-
cimento de sua querida sogra, mãe, avó e bisavó,
e convidam para a missa de 7? dia que será rezada
amanhã, sábado, dia 30, às 11 hs. na Igreja de São
Francisco de Paula.

Fugitivo da

ilha Grande

é capturado

Componentes da radiopa-
trulha 52-0086, do 4<? Bata-
Ihão da Policia Militar, co-
mandada pelo sargento Ge-
raldo, recapturaram, n a
manhã de ontem, na Rua
do Arvoredo, em Higicnópo-
lis, o fugitivo da Colônia Pc-
nal de ilha Grande, Valdo-
miro Alves de Jesus, de 39
anos, que foi ferido a bala
em uma troca de tiros com
os policiais.

Valdomtro, que, ao ser In-
tornado no Hospital Getúllo
Vargas, se identificou como
Aurélio Mendes da Costa, o
Ditdu, foi dominado depois
de ferido no braço diireito,
peito e barriga. Depois con-
íessou que está condenado
a mais de 100 anos de re-
clusão, tendo fugido há dois
meses da ilha Grande, onde
cumpriu 15 anos de prisão.

O tiroteio ocorreu quando
o bandido fod abordado pe-
los pabrulheiiros na Avenida
Suburbana, que lhe exigi-
ram documentos de identi-
fioação. Ele sacou de um re-
volver e correu, sendo al-
cançado pelos policiais na
Rua do Arvoredo, onde
ocorreu a troca de tiros.

Revelou, ainda, que aguar-
dava a chegada de um com-
parsa de nome Juarez, para
praticarem assaltos, quando
os policiais se aproxima-
ram. Sua prisão foi comuni-
cada à 21a. Delegacia Poli-
ciai e ao Departamento do
Sistema Penitenciário, que
providenciará a sua re-
moção para a prisão.

Bcrthier Barcelar, de 50 anos — que a polícia
diz pertencer a uma rede internacional de traficai»-
tos de drogas — foi preso, ontem à tarde, no Leblon,
ao tentar descontar um cheque de CrS 150 mil. Na
calcada do banco, Berthier deixou em seu Maverick
amarelo, quatro quilos de cocaína, balanças de pre-
cisão, funis de vidro, talões de cheque, garrafas de
bebidas e uma passagem aérea para Belém do Faia.

O contrabandista está condenado a dois anos
de prisão por estelionato, em São Paulo, e sua prisão
foi efetuada por policiais paulistas que, ha quatro
meses, estavam à sua procura. Integrantes de uma
quadrilha de ladrões de automóveis o acusaram de
ser o principal fornecedor de cocaína a viciados que
freqüentam a Rua Augusta, em São Paulo, e iam-
bém, de fornecer tóxico em hotéis de luxo do Rio,
São Paulo e Porto Alegre.

termedlárlos cm toda a Ca-
pitai paulista.

Devido às suas constantes
viagens ao Paraguai, Boli-
via, Paris e Nova Iorque,
sua prisão era difícil, prln-
ctpalmente porque ele tra-
balhava sozinho. A pista de
que ele estava no Rio de
Janeiro surgiu terça-feira
quando a Secretaria de Se-
gurança Pública soube que
ele comprara em Campinas
um carro e pagara com um
cheque a ser descontado
no Banco Itaú, agência Le-
blon.

SOZINHO

Os policiais que prende-
ram Berthier Barcelar per-
tencem ao Dcgran — De-
partamento de Delegacias
Especializadas da Grande
São Paulo e eram chefiados
pelo delegado Alberto Anje-
nani na 14a. DP, no Leblon,
onde o traficante foi autua-
do em flagrante, o delegado
Anjenanl informou que
quase toda a policia paulis-
ta e.stava no encalço de
Berthier Bacelar, pelo fato
de ser o abastecedor de In-

EDGARD DE NOVAES FRANÇA

(FALECIDO EM S. PAULO)

+ 

Edith França de Gouvêa e Cândido Álvaro
de Gouvêa, suas filhas e genros convidam
parentes e amigos para a missa de 30? dia
que será celebrada às 8,30 horas do dia

30 vindouro (amanhã) na Igreja Santa Mônica, à Rua
José Linhares, 96, esquina de Ataulfo de Paiva, em
intenção da alma boníssima de seu pai, sogro e avo,
EDGARD DE NOVAES FRANÇA, desde já agradecen-
do, penhoradíssimos, a quantos comparecerem.

GENERAL

JOSÉ DUVAL FIGUEIREDO
(FALECIMENTO)

+ 

Alzira da Silva Figueiredo, Prof.0 Cláudio José da
Silva Figueiredo, Senhora e filhos, Flavio da Silva
Figueiredo, Senhora e filhos, cumprem o doloroso
dever de comunicar o falecimento de seu querido
esposo, pai, sogro e avô e convidam os demais pa-

rentes e amigos para o seu sepultamento Me, dia 29, is 17 ho-
ras, saindo o féretro da Capela Real Grandeza n<? 9, para o Cemite-
rio de São João Batista.

LETICIA PÜPIO MAIA
(FALECIMENTO)

H José Púpio Maia, Anna Maria Bomtempo
Maia, Francisco David Púpio Maia, Dolo-
res Nunes Maia e Diogo Nunes Maia e

™ demais parentes comunicam o falecimento
de sua querida mãe, sogra e avó e convidam para
o sepultamento hoje, dia 29, às 12 horas, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n? 4, para o Ce-
mitério de São João Batista.

Antonio Carlos Pires Rubião
(7.° DIA)

A diretoria e funcionários da Caraíba Me-
tais S/A — Indústria e Comércio, convidam
parentes e amigos do seu saudoso colabo-

¦ rador Dr. ANTONIO CARLOS PIRES RUBIÃO,
para a missa de 7.° dia que em sufrágio de sua
alma será realizada, na Igreja de Nossa Senhora do
Carmo, na Rua 1.° de Março, às 08,30 hs., dò pro-
ximo dia 2 de janeiro. (REP N.o osooa)

ANA AMÉLIA ALVES

PINTO LUTTEBACH

(l.o ANIVERSÁRIO FALECIMENTO)

¦ Diretores e funcionários da Finadisa

|H1 Cia. de Crédito Imobiliário convidam

para a missa de 1.° aniversário de fa-

lecimento da saudosa ANA AMÉLIA ALVES
PINTO LUTTEBACH, que será celebrada hoje,
dia 29, às 10:30 Horas na Igreja da Irmandade
dà Santa Cruz dos Militares, à Rua 1.° de
Março. C

LEONOR BALTHAZAR DA

SILVEIRA MUNIZ 1ELLES

(MISSA DE 7.o DIA)

jr Suas filhas, genro, netos e bisnetos agradecem
"1" 

sensibilizados as manifestações de pesar recebi-

das por ocasião do falecimento de sua querida mae,

sogra, avó e bisavó LEONOR, s convidam para a missa

de 7.° dia, que mandam celebrar em intenção de sua

boníssima alma, amanhã, dia 30, sábado, às 10,30 ho-

ras, na Igreja de São Paulo Apóstolo à Rua Barao de

Ipanema (Copacabana). Agradecendo antecipadamente a

todos que comparecerem a este ato de fé cristã.

MINISTRO

PEDRO HUGO FABRÍCI0 BELL0C

(1? ANIVERSÁRIO)

m Sua família convida demais parentes e ami-
gos para assistirem à missa que será ceie-
brada por intenção de sua alma hoje, as

™ 19 horas, na Paróquia Nossa Senhora da
Divina Providência, à Rua Lopes Quintas, 274, Jar-
dim Botânico.

THEREZA PONTES SARAIVA

(7.° DIA)

¦ Vicente de Paulo Saraiva, esposa e fi-

¦¦ü lho e Deusdedit Pontes Lobato convi-
T dam parentes e amigos para a Missa

de 7.° Dia de sua para sempre lembrada Mãe

e Irmã, às 11 h. do próximo dia 30/12 (sába-
do), na Igreja do Colégio Santo Inácio, à R.

S. Clemente, 226 - Botafogo.

Administrador do Ano, foi
o titulo que a Assembléia
Legislativa do Estado do
Rio, por aclamação, atrl-
bulu ao Prefeito Marcos Ta-
moyo, que ontem recebeu
em seu gabinete uma co-
missão de 17 deputados cs-
taduals, cm nome de outros
da Arena e do MDB, que
lhe apresentaram cumpri-
mentos pela entrada do no-
vo ano.

Além do Deputado Júlio
Louzada, 29-secretário d a
ALERJ, e autor da propo- .
sição, compareceram ao Pa-
láclo da Cidade o Presidente
d a Assembléia, Deputado
Cláudio Moacyr, e os Dcpu-
tados Paulo Pfeil, Paulo Du-
que, Odair Gamo, Pedro
Ferreira da Silva e Pedro
Fernandes, todos membros
da Mesa diretora.

C o mparcceram também
os Deputados Edson Gul-
marães, Wilmar Palis, Ítalo,
Bruno e Jorge David, vi-
ce-líderes do Governo; José
Pinto, Frederico Trotta,
Luiz Fernando Linhares,
José Miguel, Alberto Dauai-
re e SanfAnna Filho.

PMs desviam

contrabando

e são presos
Curitiba — A Polícia Fe-

deral de Guaíra confirmou,
ontem, a prisão de quatro
soldados da Policia Militar
de Cascavel, envolvidos di-
retamente no desvio de um
caminhão que transportava
um contrabando de 3 mil
336 litros de uísque e vodea
e garrafas de champanha
francesa, avaliado em Cr$ 5
milhões.

O motorista do caminhão
fugiu após um tiroteio e a
carga foi desviada para a
casa de Isaias de Jesus, um
dos soldados. Os outros —
Eurico Vieira, Edson Proen-
ça e um conhecido apenas
como Liminha — também
estão detidos em Guaíra.
Esse foi o maior contraban-
do apreendido na região,
procedente da Foz do Igua-
çu.

Seguindo a polícia, a
apreensão do caminhão pe-
los quatro PMs ocorreu no
dia 13 deste mês; um dia
depois eles foram ipresos.

Navio

afunda em

Portugal

Porto, Portugal — O car-
gueiro cipriota Tcnorga a-
íundou ontem de manhã,
ao largo deste porto, em
meio a violenta tempestade,
com ondas de sete metros
de altura e vento e chuva
fortes. Dos 24 tripulantes
foram salvos três, outros
três foram resgatados mor-
tos e 18 estão dados como
desaparecidos e há poucas
possibilidades de que te-
nham sobrevivido.

A polícia marítima portu-
guesa avisara o comandan- .
te do Tenorga, um navio de
105 metros e 3 mil 300 tone-
ladas, que não deveria en-
trar no porto de Leixões,
próximo ao Porto, devidoà
tempestade. "Mas o capitão
Insistiu em atracar, dizendo
que havia um homem feri-
do a bordo. Vimos o navio
afundar, sem que o pudés-
semos socorrer", disse um
porta-voz da policia. O Tc-
norga saíra de Antuérpia
com aço.

,j 

IRACEMA MANESCHY DUARTE

(MISSA DE 7.° DIA)

J A família agradece sensibilizada as

manifestações de pesar e o confor-

to recebido por ocasião de seu fa-

lecimento e convidam para a missa que

mandam celebrar dia 30, sábado, às 7,30

horas, na Capela do Colégio Militar do Rio

de Janeiro.

Ja O Delegado Geral para o Brasil da Compagnie de Saint-Go-

bain-Pont-à-Mousson, o Conselho de Administração e a Dire-

toria da Brasilit S/A, da Companhia Metalúrgica Barbará, Compa-

nhia Vidraria Santa Marina, e da Sociedade Anônima Mineraçao

de Amianto, convidam os amigos de

JEAN OLIVIER

para missa de'7.° dia por intenção de sua alma que farão celebrar

no próximo 
dia 4 de janeiro 

de 1979, às 18,00 hs., na lgre|a de

Santa Luzia, Rua Santa Luzia 490.

Empresa é

assaltada 

no Castelo

Dois homens armados,
com revólveres assaltaram
ontem, na Rua Méx'co, 74,
sala 1 004, no Castelo, o es-
critório da empresa Ecel —
Engenharia e Construções
Limitada, de onde levaram
CrS 162 mil, depois de imo-
bilizarem 10 empregados da
firma, ameaçados de morte
caso dessem alarma.

Os bandidos, antes de
praticarem o assalto no 10?
andar, estiveram no 9? pa-
vimento, indagan&o se pre-
cissvam de auxi:iares de es-
critório. Eles falaram com
Norma Velasques. que tra-
balha naquele andar, e, de-
pois, subiram para o 10?.

Nr. Ecel, a primeira pes-
soa a ver os bandidos foi
a secretária Maria de Fáti-
ma de Carvalho, que, sob
a ameaça de uma arma, le-
vou os dois para o local on-
d3 estava o cofre com o di-
nheiro- Antes de fugirem,
os assaltantes cortaram os
fios do telefone. Quando o
portão de entrada do edifi-
cio foi fechado, minutos
após o roubo, os bandidos
já haviam sumido. A 3a. DP
registreu.

I11
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Promotor atribui crimes em
uma prisão aos maus-tratos

Encarregado da fiscalização dos es-
tabeleelmcntos penitenciários do Estado,
desde Janeiro, o Promotor Henrique Cos-
ta admitiu, ontem, que, "em pelo me-
nos uma das penitenciárias, cujo nome
não posso revelar, há correlação entre
os crimes cometidos e a ocorrência de
espancamentos e maus-tratos."

Nos cinco presídios do Rio, Ja lo-
ram ouvidos 20 presos, na sindicância que
apura maus-tratos c torturas nas pri-
sões. e "Isso esti tirando minha tran-
qullldade. Minha família anda assusta-
da, mas garanto que nao sairei desmo-
rallzado. Vou encaminhar os íatos e
os nomes dos reiponsávela às autorida-
des."

Relatórios
Os resultados deverão ser entregues,

no dia 15, pelo Promotor Henrique Cos-
ta a, Procuradorla-Geral da Justiça e ao
Governador Faria Lima" em dois rela-
tórios, com os íatos e os nomes dos res-
ponsáveis".

Sem querer falar sobre o andamen-
to das sindicâncias, o Promotor Henrl-
que Costa afirmou que não foi fixado
qualquer prazo e, pelo que pensava no
Inicio, "tudo já deveria estar acabado,
não fossem as novas denúncias que re-
cebl de presos que tenho obrigação de
apurar," uma a uma".

Morles
O Promotor Henrique Costa disse,

ontem, que, nos dois relatórios que fará,
estarão relacionadas, também, algumas
conclusões sobre as mortes nos presídios,
"que aumentaram muito desde Junho .
Ete, que foi a primeira pessoa a examl-
nar o corpo de Fernando C.O., "por es-
tar no Instituto Penal L#mos Brito", que
não tem qualquer ligação com o caso,
"porque só me interessam as causas me-
diatas". â."Saber quem matou e o motivo ime-
diato do crime é problema da policia.
A mim me interessa saber 'o motivo pe-
lo qual aumentaram as tentativas de fu-
ga nos presídios, iridagar o porque das
facilidades para isso e qual a razão de
o Governo não garantir a integridade
dos presos confiados à sua guarda", afir-
mou o promotor.

Fato * Anlinlo Talualra

O Promotor Henrique Costa vai
entregar relatórios no dia 15

Embora sem ter prazo para concluir
a sindicância sobre maus-tratos nos pre-
sidios — denúncias feitas por presos
quando o Cardeal D Eugênio Sales vlsi-
tou duas penitenciárias, onde rezou mis-
sa, dias antes do Natal - o Promotor
garantiu que até o dia 15 apresentara çs
relatórios", que só serão divulgados pela
Secretaria de Justiça".

O Promotor Henrique Costa lamen-
tou que as denúncias dos presos fossem
tomadas públicas, 

"porque, no inicio des-
te ano, já comprovamos irregularidades
em penitenciárias, fizemos investiga-
ções, apontamos culpados c todos foram
punidos, sem que a opinião pública fi-
casse sabendo".

Desipe quer modificar o sistema,
O sistema penitenciário do Rio vai

bem" — disse, ontem, o diretor do De-
sipe, Sr Francisco Massa Filho. Logo
após, 

"porem, 
admitiu ser pequeno o nu-

mero de guardas dos presídios e haver
necessidade de serem feitas algumas ai-
terações para a melhoria da segurança.

Sobre o destino dos prováveis assas-
sinos de Fernando CO. e d0 ex-sargen-
to Domingos Franklin Filho, declarou o
diretor do Desipe que desconhece os res-
ponsàveis e quantos fazem parte da re-
lação de acusados. Disse, apenas, que
tem informações de que alguns presos
do Lemos Brito, "a pedido", foram trans-
feridos para a Penitenciária Vieira Fer-
reira Neto, em Niterói; outros para o
Presidio Ari Franco; e outros para o iso-
lamento.

Segurança
Demonstrando bastante inquietação

e pressa, o Sr Francisco Massa Filho
atendeu a imprensa na ante-sala de seu ^
gabinete, de pé, fazendo, a todo mo-
mento, gestos de quem quer se despe-
dir. Segundo ele, o Secretário de Justi-
ça, Laudo Camargo, convidou-o, junta-
mente com o Secretário de Segurança,
General Brum Negreiros; o Comandan-
te da PM, Coronel Sotero de Meneses;, e
diversos diretores de presídios, 

"para fa-
zermos uma avaliação dos fatos que es-
tão sendo divulgados pela imprensa,
quando foram feitas algumas sugestões
para a melhoria da segurança dos pre-
sidios''. . . .

O diretor do Desipe nao Informou,
entretanto, com detalhes, quais foram as
sugestões apontadas na reunião, mas ad-
mitiu a necessidade ser aumentado o
quadro dos funcionários responsáveis pe-
Ia'segurança das penitenciárias, 

"apesar

de que dispomos de funcionários abne-
gados, que atendem bem o sistema".

O encontro, segundo ele, foi motiva-
do pela preocupação do Juiz Francisco
Horta com a morte de Fernando CO. e
com a declaração da viúva, responsabi-
lizando-o pelo assassinio do marido.

"O Dr. Horta é um homem muito
sensivel e resolveu ir ã penitenciária pa-
ra colher elementos sobre a morte do
C O." — disse o diretor do Desipe.

Hoje, às 14h, o Sr Francisco Massa
Filho, em companhia do Juiz da Vara
de Execuções Criminais, irá à Divisão
Educacional do conjunto penitenciário
da Rua Frei Caneca, para ber uma nova
palestra com os 185 detentos que deixa-
rão o presidio amanhã, para festejar a
passagem do ano com as famílias.

O contato

LP&Mdisque
houve doação
de Mourão F.0

Porto Alegre — Em arra-
zoado ontregue ontem na
12a. Vara Cível, o advogado
da LP&M Editores e do his-
torlador Hélio Silva, Antô-
nio Pinheiro Machado, con-
siderou "malproposta" a

. ação movida pela íllha do
General Mourão Filho, por-
que "ao querer anular a
doação das memórias de
seu pai ao escritor, reconhe-
ceu que a doação existe .

O advogado classificou de
"Irrelevante" a questão le-
vantada por Dona Laurlta
Linhares Mour&o de Iraza-
bal ao declarar que seu pai,
quando estava hospitaliza-
do na Casa de Saúde Dr
Elras, em fins de 1971, nâo
tinha condições para mani-
festar sua vontade, ja que
"a doação aconteceu bem
antes de o General ser hos-
plzallzado — Hélio Silva es-
tava com os originais desde
1970".
RECURSO

Segundo o Sr Pinheiro
Machado, D Laurlta deveria
ter entrado com processo
declarando a "Inexistência
da doação", uma vez que ao
requerar sua nulidade "re-

conheceu que o pai doou
suas memórias a Hélio Sil-
va".

O advogado de D Laurlta,
Almiro Couto e Silva, que
entrega hoje seu arrazoado,
entrou com recurso para
que o Juiz João Loureiro
Ferreira "reconsidere sua
decisão de não incluir no
processo o testemunho dos
médicos Abrahom Acker-
man e Paulo Niemeyer"
(que assistiram o General

quando estava hospitaliza-
do) e mais duas netas do
militar, "porque é impossí-
vel encerrar alnstrução
sem estas testemunhas".

Como o recurso não tem
efeito suspensivo, o proces-
so continua correndo nor-
malmente. O Juiz João Lou-
reiro Ferreira informou que
não tem previsão de quan-
do a ação será Julgada, por-
que terá que estudar os au-
tos. Já o advogado Antônio
Pinheiro Machado vaticinou
que a decisão sairá logo de-
pois das férias forenses, que
terminam em 31 de janeiro.

Em seu recurso, o advo-
gado da filha do General
alega que "as testemunhas
só poderão ser ouvidas no
Rio de Janeiro a partir de
março".
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Júri com 8 mulheres absolve
primeiro acusado nos EUA
de violentar sua mulher

Silio Ihwcanera
Correipondontt

Los Angeles — Um Júri de oito mulheres e qua-
tro homens absolveu John Rldeout, de 21 anos, da
acusação de estupro apresentada por sua mulher,
Greta, de 23 anos, que alegou ter sido agredida e
violentada por ele, em 10 de outubro, no aparta-
mento onde viviam.

O Julgamento, na cidade de Salem, Estado de
Oregon, durou uma semana e constituiu o primei-
ro teste de uma lei antiestupro recém-aproVada. pe-
lo Legislativo estadual. Segundo essa legislação, o
fato de ser casado com a vítima não é motivo su*
ficiente para invalidar uma acusação de violação
sexual da mulher.

John Wayne Gacy, o assassino, tinha o hábito
de vestir-se de palhaço para divertir as crianças

Polícia encontra 17 corpos
de vítimas e decorador de
Illinois tenta suicidar-se

Des Plaines, Illinois — A polícia de Chicago já
localizou 17 cadáveres das vitimas de John Wayne
Gacy — o assassino mais cruel da história criminal
dos Estados Unidos — que tentou suicidar-se no
hospital da prisão. Ele assassinou 32 jovens e me-
ninos e confessou haver enterrados 25 sob sua casa;
os demais, atirou em rios.

John Wayne Gacy forneceu a policia um mapa
dos locais onde enterrou os cadáveres, todos enrola-
dos com papel de parede de sua empresa de decora-
cão e pintura. Um outro cadáver foi encontrado, ha
um mês, no rio Des Plaines, a 80 quilômetros de
sua casa, e a polícia atribuiu o crime a ele. Gacy
costumava vestir-se de palhaço para distrair crian-
ças em festas e em hospitais.

em uma garagem de Chi-

Sensibilidade
Sobre os problemas que têm ocorri-

do nos presídios nos últimos dias, o Sr
Francisco Massa Filho afirmou que "o

s"istema penitenciário é muito sensivel,
principalmente nesta época de festas de
final de ano e no carnaval, quando essa
sensibilidade aumenta e os problemas são
maiores".

Quanto às denúncias de que, nos pre.
sidios, há determinados presos que exer-
cem liderança entre seus companheiros,
disse o diretor do Desipe que "isso é um
absurdo e eu, como diretor do sistema
penitenciário, não posso reconhecer lide-
rança" dentro de penitenciárias". Sobre o
encontro que manteve, em companhia
do Juiz da Vara de Execuções Criminais,
Francisco Horta, com alguns presos do
Instituto Penal Lemos Brito, declarou
desconhecer o critério de escolha dos in-
ternos que participaram da reunião.

"O critério foi dele. Do Dr Horta" —
afirmou.

Voltando a referir-se ao encontro
entre ele, o Juiz Francisco Horta e ai-
guns presos da Lemos Brito, o Sr Fran-
cisco Massa Filho disse que o magistra-
do, ao dirigir-se aos presos, ressaltou o
ótimo padrão daquele estabelecimento e
lamentou que estivessem ocorrendo pro-
blemas entre presos, pedindo aos inter-
nos que evitassem que tais acontecimen-
tos voltassem a repf tir-se. .

Para o diretor do Desipe, é muito
importante o contato direto "daquele

que julga, com os presos. Por isso, acho
muito louvável a presença do Juiz da ,
Vara de Execuções Criminais em nossas
penitenciárias, o que muito colabora pa-
ra o equilíbrio do sistema penitencia-
rio".

Libertação
Sobre as declarações do Juiz Fran-

cisco Horta, de que a metade das pes-
soas que se encontram presas poderia
ser posta em liberdade, o diretor do De-
sipe concordou plenamente com tal opi-
nião "e eu mesmo, se ipudesse, liberta-
ria, hoje, grande número de presos". Ele
explicou que a legislação penal, entre-
tanto, não permite que os presos, mes-
mo considerados recuperados, possam ser
libertados antes de cumprirem a pena
imposta pela Justiça.

"Isso só poderia ser feito -caso hou-
vesse a pena indeterminada, que daria
poderes ao diretor do sistema peniten-
ciário para libertar os presos conside-
rados recuperados e em condições de
voltar ao convívio da sociedade" —
afirmou.

Durante todo o tempo, o Sr Fran-
cisco Massa Filho, fazia questão de di-
zer que o sistema penitenciário vai bem
e, ao ser interrogado, se mesmo com os
últimos acontecimentos nos presídios, o
sistema Ia bem, afirmou:

"O homicídio a que vocês se referem
ocorreu em um manicômio, entre débeis
men1\ais, o que extrapola o procedimen-
to normal e, quanto às fugas, também,
infelizmente, elas ocorrem em qualquer
presidio".

Menina volta
com carta do
seqüestrador

Detento queima-se para morrer
Com queimaduras de 3.° grau, nos

braços e no pescoço, foi internado na
madrugada de ontem, no Hospital Sousa
Aguiar, o presidiário Jorge Fernando
Celestino Gomes, de 28 anos, solteiro, um
dos seis que tentaram fugir do Insti-
tuto Penal Lemos Brito na noite dequar-
ta-íeira. Ele pôs fogo no colchão da
cela, depois de impedida a fuga, numa
tentativa de suicídio.

Surpreendido, juntamente com os
cinco companheiros, quando pretendia
escalar'o muro da prisão utilizando uma
escada de madeira, Jorge Fernando foi
recolhido a uma cela de segurança. Ele
está internado na enfermaria-prisão do
HSA, ho leito 1, sob a vigilância de um
soldado da Policia Militar e de um guar-
da penitenciário. Apesar das queimadu-

ras, está em boas condições, ipodendo
voltar a qualquer momento para o pre-,
sídio.

No Hospital Sousa Aguiar, Jorge Fer-
nando fez acusações aos funcionários do
Desipe, que não deram importância ao
fato de que ele se encontra jurado de
morte, principalmente agora que, segun-
do soube, todos os internos da Colônia
Penal Cândido Mendes, da ilha Gran-
de, virão para presídios do Rio; entre
eles, possui vários inimigos.

Jorge Fernando está condenado a 39
anos de reclusão por assaltos e ainda
falta ser julgado por outros crimes. Já
esteve na ilha Grande e se encontra ha
dois anos no Rio onde, em fevereiro, foi
esfaqueado.

A menina Maristela Dan-
tas Barbosa da Silva, de
seis meses — que foi se-
quesbrada no dia 20, diuran-
te a festa de Natal do Abri-
go Cristo Redentor, em
Bonsucesso — foi devolvida,
ontem, em excelente estado
de saúde e bem ves,tida.
Uma bolsa ao seu lado con-
tinha rouipinhas novas e
uma carta, explicando o
que aconteceu e pedindo
desculpas.

A criança foi deixada no
9? andar do prédio 2440 da
Avenida Atlântica, onde
mora a Sra Sônia Maria de
Carvalho Chaves, patroa de
D Regina Célia Dantas de
Oliveira, mãe de Maristela.
O choro da criança, coloca-
da junto à porta do eleva-
dor, despertou a abenção de
D Regina Célia, mas quem
a localizou foi a Sra Sônia
Maria.
A CARTA

A carta, escrita com le-
trás de forma, em duas fo-
lhas de caderno, começa ex-
plicando que Maristela não
foi seqüestrada e, sim, en-
.regue por uma irmã de ca-
ridade do Abrigo Cristo
Redentor, cujo nome não
foi mencionado. Em segui-
da, pede perdão a D Regina
Célia, a quem traba de "ca-

ra amiga" e pede desculpas
por chamá-la assim.

Diz que devolve a criança
. "com o coração partido" e

explica que ela (uma mu-
lher loura) e o marido (um
homem mulato), foram ao
abrigo no dia 17 e gostaram
de Maristela. O casal con-
versou com um funcionário
do abrigo que lhes disse ha-
ver sido a menina abando-
nada pelos ipais. A seguir,
a carta revela que uma
irmã de caridade deu Ma-
risitela para o casal criar.

A carta revela, ainda, que
o casal pretendia criar a
menina como filha, acres-
«entendo que Maristela es-
tava .com febre e com diar-
réia, ma» que já estava cu-

. rada. Diz, também, que ha-
viam trocado o nome de
Maristela para Rangela e
que a estavam devolvendto
por compreenderem a dor
de sua mãe. Esclarece que,"se alguém tem culpa, é o
abrigo" e pede para que D
Régine Célia retire a queixa
na 21a Delegacia Policial,
que, apesar do encontro da
menina continuará investi-
gando para responsabilizar
os autores do seqüestro.

ARQUEOLOGIA
"Quando tudo estiver ter-

minado, terá sido descober-
to um dos mais horríveis
crimes do século" — disse
o médico-legista Robert
Stein, que ajuda a policia
na macabra tarefa de
desenterrar os corpos. Os
policiais estão utilizando
técnicas arqueológicas, para
evitar a destruição de pro-
vas.

Desde sexta-feira pas-
sada, a polícia procura os
corpos das vitimas que, des-
de 1974, John Wayne Gacy
confessou haver assassi-
nado. Gacy, um empreiteiro
de obras e decorador de 36
anos, duas vezes divorciado
e pai de dois filhos, em
1968, foi condenado a 10
anos de prisão, por homos-
sexualismo. Em 1971, foi
posto em liberdade condi-
cional, pela Justiça do Esta-
do de Iowa.

Os policiais etécnlcos
vasculham cada centímetro
do subsolo da casa de John
Wayne Gacy e as imedia-
cões, à procura de dentes
¦•A--' -j jl_..u-._ n *•__.__>¥r_í

cago.
1948 — John West, de 22

anos, e Robert Daniels, de
24, mataram, em Ohio, sete
pessoas, três das quais da
mesma família. West foi
morto pela polícia e Daniels
executado.

1949 — Em Camden, Nova
Jérsei, Howard Unruh, ex-
combatente e apaixonado
pela Bíblia, matou, na rua,
13 pessoas, em apenas 12
minutos. Foi internado em
hospital psiquiátrico.

1956 — Joseph Taborsky
e Arthur Culombe, apeli-
dados de Cães Raivosos,
mataram seis pessoas para
roubar. Taborsky morreu
na cadeira elétrica e Culom-
be teve a pena comu-
tada para prisão perpétua.

1961 — Nas Caraibas, a
pequena Terry Jo Deppe-
rault, de 11 anos, foi encon-
trada a bordo de um late,
com uma história terrível:
o capitão do barco matara
¦a mulher e os pais e dois Ir-
mãos de Terry e, depois, sui-
cidara-se.

1962 — O Estrangulador
de Boston, Andy Desalvo,

pedaços de tecidos e restos 
confesSQU 

'haver'assasslna.
de sangue, para quo os cor
pos possam ser identifi-
cados. Só falta escavar em
27% do subsolo.
SUICÍDIO

Enquanto a policia procu-
ra os corpos, Gacy tentou
estrangular-se com uma to-
alha no Hospital Cermak —
onde foi internado por so-
frer do coração — e a pou-
oia teve de amarrá-lo a
cama. Ele recebeu permis-
são para fazer exercícios,
de vez em quando, sempre
vigiado. ,

Amanhã, ele terá de com-
parecer ao tribunal para
responder pela morte de
um jovem de 15 anos e seus
advogados protestaram, nie-
gando que a publicidade an.
terior ao julgamento tornou
imipossivel que ele tenha
uma pena jusita, pois tor-
nou-se vítima de uma "at-

mosfera de 'oiirco".
Os crimes foram desço-

berbos quando a policia co-
meçou a Investigar o desa-
pareclmento de Robert
Piest, de 15 anos, que sumi-
ra depois de procurar em-
prego na empresa de Gacy._

Em sua garagem, a poli-
cia encontrou material de
tortura e equipamentos sa-
domasoquàsitas, informando
que a maioria das vitimas
foi violentada. Alguns dos
corpos dos meninos — com
os quais Gacy confessou ha-
ver mantido relações se-
xuaJs — íoram encontrados
com pedaços de cuecas nas
bocas, para que não gritas-
sem.
RECORDE

A confissão de John Way-
ne Gaicy transforma-o no
maior criminoso dos Esta-
dos Unidos, desde que fo-
ram iniciados os registros
de homicídios. O FBI divul-
gou uma lista dos assassi-
nios múltiplos, desde a fa-
mosa Noite de São Valen-
tim, na época da guerra en-
tre as famílias rivais da
Máfia, em Chicago. A cro-
nologia é a seguinte: ,

1929 — Sete gangsters da
quadrilha de George Bugs
Moran íoram metralhados

do 13 mulheres e violado
mais de mil. Preso, morreu
apunhalado em sua cela,
em 1964.

1966 — Em Chicago, RI-
chard Speck foi reconhe-
cjdo por uma enfermeira
que escapou de seu aten-
tado: ele invadiu o dormitó-
rio de um hospital e mabou
oito de suas colegas.

1966 — Charles Joseph
Witman, de 24 anos, ex-
marinheiro, num ataque de
loucura, matou a mãe e a
mulher e subiu em uma tor-
re, de onde assassinou mais
13 pessoas, em Austin, em
Texas. Foi morto por um
policial.

1969 — A família d e
Charles Manson matou a
atriz de cinema Sharon
Tate e mais seis pessoas, na
casa do diretor clnemato-
giráfico Roman Polanski, na
Califórnia.

1973 — O empreiteiro
agrícola Juan Corona foi
condenado a 25 prisões per-
pétuas pela morte de pelo
menos 25 operários mexi-
canos, que esquartejou e
enterrou em hortas, em
Yuba City, 1'50 quilômetros
ao Norbe de São Francisco.
Em julho deste ano, o Su-
premo Tribunal do Estado
da Califórnia decidiu sub-
metê-lo a novo julgamento.

1973 — Em Houston,
Texas, foram encontrados
27 cadáveres, perto da casa
de Dean Allan Carrol, que
atraia jovens para orgias
de sexo e sadismo, numa
das quais foi morto por um
cúmplice.

1977 — David Berkovltz,
que se apelidou de Filho de
Sam, em Nova Iorque, as-
sassinou seis mulheres. Foi
condenado à prisão per-
pétua.

1978 _ Patrick Kearney,
já condenado à prisão per-
pétua pela morte de três
homossexuais, confessou ou-
tros 17 crimes.

1978 — Um estrangulador
das colinas de Los Anseies,
que matou 14 mulheres, en-
tre as quais várias prostitu-
tas, ainda não foi identifi-
cado.

O JULGAMENTO
I

Greta e John Rldeout es-
tão casados há quatro anos
e tém uma filha de dois
anos e melo. Há poucas
semanas, a mulher Iniciou
uma ação de divórcio con-
tra o marido. O Júri de Sa-
lem levou duas ho-
ras — tempo relatl-
vãmente curto em deli-
berações desse tipo — para
estabelecer por unanlmida-
de o veredlto de inocência,
após seis dias de depolmen-
tos de mais de duas dezenas
de pessoas, no tribunal, ln-
clusive vizinhos e amigos do
casal. Condenado, John Ri-
deout poderá receber uma
sentença de até 20 anos de
cadeia.

Os últimos a deporem fo-
ram as partes envolvidas.
Greta descreveu o incidente
de outubro com detalhes,
explicando que.John açor-
dou às 15 horas e se enfure-
ceu quando ela recusou sua
abordagem sexual. Acres-
centou que fugiu para o
apartamento de uma vizi-
nha, mas o marido foi bus-
cá-la, levando-a de volta pa-
ra casa, onde a agrediu e
forçou a manter relações
sexuais com ele. Ainda
segundo ela, em cinco ou
seis o c a s i õ es anteriores,
John a teria agredido "fi-
sica e mentalmente, en-
quanto faziam amor".

Em sua defesa, negou
John as acusações de sua
mulher. Disse que, na ver-
dade, ela o havia esbofetea-
do duas vezes, além de atin-
gir-lhe a virilha com o joe-
lho. Admitiu tê-la agredido
em seguida pela primeira
vez em quatro anos de
casamento."Por acordo mútuo" —
acrescentou — "o casal
decidiu fazer amor como
forma de conciliação".

Greta alegou que foi for-
cada; John insistiu em que
ela participou voluntária-
mente.do ato. O advogado
de defesa alegou, também,
que, em várias ocasiões an-
teriores, a vítima mentira
sobre sua vida sexual (o
que ela admitiu), tendo cer-
ta vez inventado a história
de um estupro pelo cunha-
do. A defesa informou ao
júri que a vítima tinha fei-
to dois abortos, um dos
quais resultado de uma gra-
videz provocada por outro
homem, quando já estava
casada com o réu.
VEREDICTO

John recebeu o veredicto
com um grande sorriso e,
mais tarde, declarou não
saber como se sentia. Disse
que vai voltar ao emprego
de cozinheiro numa cafete-
ria, e admitiu que o casa-
mento havia chegado ao
fim, não apresentando pos-
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John Rideout

sibilidades de reconciliação.
"Sei que nós dois fomos

atingidos profundamente e
acho que vai demorar mui-
to tempo até podermos
superar tudo" — disse.

Greta não estava no tri-
bunal quando o júri anun-
ciou o veredicto, mas poste-
riormente declarou-se "sur-

presa e chocada" com a
decisão."não acho que se tenha ,
Jeito justiça" — disse. "Um

exemplo, pelo menos, foi
dado para muitas mulhe-
res: um marido não pode
atacar sexualmente sua
mulher com impunidade
contra a lei".

Ela explicou que pretende
superar seu trauma,
ajudando outras mulheres
no Centro de Serviços de
Crises para Mulheres —
grupo voluntário que a
ajudou após o suposto
ataque. Jurados, entrevis-
tados após o encerramento
do processo, disseram que
a dúvida do grupo sobre a
veracidade da história con-
tada pela vítima foi o moti-
vo principal que levou à
absolvição do réu.

A representante estadual
da entidade feminista NOW
(Organização Nacional das
Mulheres), Sherey Oesner,
d e c 1 arou-se decepcionada
com o veredicto e disse que
seu grupo ia examinar mais
cuidadosamente a nova le-
gislaçáo estadual antrestu-
pro, para ver se não são
necessárias outras modi-
ficações."O conceito de estupro
maribal é viável, e não
vamos volbar atíás" obser-
vou."O conceito de estupro
represenbou Greta no tri-
bunal concordou com a
Srta Oesner e declarou que
a decisão do júri não im-
pedirá o Estado de fazer
cumprir a nova lei.

"Se aparecer outra mu-
lher com os mesmos fatos
e coragem suficiente_ para
apresentar acusação na

Justiça, pretendo ajudá-la
no bribunal" disse o pro-
motor.

Noivo morre com a noiva no
dia do seu aniversário e a
uma semana do casamento

No dia do seu aniversário e a uma semana do
seu casamento, Cláudio Pundschart, de 28 anos, e
sua noiva, Denise Gonçalves Davinha, de 21 anos,
morreram, ontem, em um acidente de carro. O Pas-
sat em que viajavam foi colhido por uma Kombi.na
esquina das Ruas Verna Magalhães e Condessa Bel-
mont, no Lins, e, com a batida, Cláudio perdeu o
controle do carro e foi de encontro a um poste.

A Kombi, que pertencia à empresa Hospitalex,
capotou com a batida, ficando feridos o motorista
Luís Carlos de Assis, de 28 anos, e seu ajudante, Ro-
berto Ferreira da Silva, de 30, ambos internados no
Hospital do INAMPS, no Andarai. No local do aci-
dente — onde são freqüentes as colisões — ninguém
sabia dizer qual dos dois carros havia avançado o
sinal.
A "BATIDA"

Cláudio dirigia seu Passat
branco, placa WS-9?74, pela
Rua Verna Magalhães,
"b:.stante rápido", segundo
algumas testemunhas. Ele
dirigia, acompanhado d e
Denise, de sua residência —
Rua Aníbal Moreira, 66 ap.
301, Tijuca — a uma bouti-
que de sua propriedade, no
Méier. A Kombi, placa
WV-7078, trafegava pela
Rua Condessa Belmont e,
ao atravessar a Rua Verna
Magalhães, seu motorista
não teve tempo de frear,
batendo num dos lados do
Passat, que se chocou com
um poste.

O motorista da Kombi,
Luís Carlos — Rua Bráulio
Muniz, 274 — e seu ajudan-
te, Roberto, foram conduzi-
dos ao Hospital do INAMPS
no Andarai por uma ambu-

lancia, com ferimentos gra-
ves.
OUTRO

Em outro acidente, na
Rua Barão do Bom Retiro,
na altura do n«? 1225, no
Engenho Novo, o caminhão
de placa VQ-3113, dirigido
por José Rodrigues de Fa-.
ria, perdeu a direção e atrai
pelou sete pessoas na calça»
da e duas na entrada da
uma obra. Todos foram me-
dicados no Hospital Salgada
Filho, com ferimentos leves

A relação dos feridos d
a seguinte: Abílio de Sousa
Moreira. Jeferson Theodora
Monteiro, Maria das NeveJ
Barbosa. Margarida Barbo-
sa da Silva. Leda Sales Sa*
vager da Cunha, Dalvacil
Dias, Ricardo Tadeu Sale*
Savager da Cunha, Andrl
Lins da Silva e Ana Cláu*
dia da Silva.
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Faoro diz que Brasil deve pedir de volta seqüestrados
Mt * Altate frmii

.4 jornalista Maria Thereza Porciúncula disse
que veio ao Rio ver o pai e volta à Europa

Jornalista exilada há oito
anos volta e é intimada a
depor na Polícia Federal

Ausente do país há otío anos, desde que foi
acusada de pertencer a um grupo que estaria en-
viando notícias sobre torturas para o exterior, a jor-
nalista Maria Thereza Porciúncula de Moraes re-
cebeu intimação para depor na Polícia Federal, no
próximo dia 3, após desembarcar no Aeroporto In-
ternacional do Rio de Janeiro, vindo de Madri.

Bastante tranqüila e alegre, a jornalista disse
que "todos os brasileiros no exterior esperam a
abertura política". Maria Thereza íoi absolvida no
primeiro julgamento, em setembro deste ano, pela
2.a Auditoria de Marinha e, segundo ela, voltara
em breve à França.
ESCLARECIMENTOS

Maria Thereza Porciún-
cuia chegou de Madri no
vôo 991 da Ibéria às 8h30m
e levou quase uma hora
para retirar as bagagens.
Agentes da Policia Federal
pediram seu passaporte e a
liberaram com a intimação
para. comparecer à sede do
órgão, na Praça Mauá, em
3 de janeiro, para prestar
esclarecimentos.

Depois de liberada, Maria
Thereza foi recebida pelo
pai, pintor Raymundo Por-
ciúncula de Moraes, o pre-
sidente do Sindicato dos
Jornalistas do Rio de Ja-
neiro, Carlos Alberto de Oli-
veira, o advogado do Sin-
dicato e representante do
Comitê Brasileiro pela Anis-
tia, Raymundo Mendes, uma
irmã, o cunhado e amigos
jornalistas.

Maria Thereza trabalhou
no Correio áa Manhã, JOR-
NAL DO BRASIL e revista
Visão. Em 1970, quando
trabalhava no Itamarati
como oficial de chancelaria,

a jornalista foi exonerada e
submetida a processo."Tive que sair voluntária-
mente depois de pressões
que sofri e fui para o Chile
onde passei três anos", dis-
se Maria Thereza. "Depois
rumei para os Estados Uni-
dos, permanecendo durante
dois anos. Em seguida fui
para a França e Portugal."

JULGAMENTO

A jornalista Maria The-
reza Porciúncula de Moraes
foi uma das nove pessoas
indiciadas e absolvidas em
setembro último, no Proces-
so Itamarati, instaurado em
1969, envolvendo o então
diplomata Miguel Darce de
Oliveira, sua mulher e o es-
critor Mário Pedrosa.

Maria Thereza Porciún-
cuia, na denúncia do pro-
motor, era acusada de en-
tregar um relatório ao edi-
tor Leo Huberman, da re-
vista Monthly Revieio, mas
seus advogados provaram
que o editor havia morrido
dois anos antes da ocasião
da denúncia.

Pernambucano volta
sem seu passaporte

,Recife — Sem estar indi-
ciado em qualquer inquéri-
to, nem condenado por
qualquer tribunal, o brasi-
leiro Emanoel Messias, 37
anos, chegou ontem de ma-
dragada sem passaporte
porque o consulado do Bra-
sil em Portugal lhe nega,
há. dois anos, o documento."Não sou condenado,
nem exilado, mas não tive
direito a receber um passa-
porte. O Governo português
concedeu-me um passaporte
para estrangeiros, o que
eqüivale a'dizer que sou um
exilado verbal". Para a Poli-
cia Federal, o Sr Messias
é uma "pessoa que não deve
nada à Justiça, e por isso
não"será incomodado", disse
o superintendente do órgão,
Sr. Antônio Hahn.

A BUSCA

Subsecretário no Governo
Miguel Arraes, o Sr. Ema-
noel Messias foi preso em
1964 — "e passei de uma
prisão para outra, sendo em
todas «las multo torturado.
Aliás, nessa época fui visi-
tado pelo General Geisel, a
quem contei as torturas so-
fridas e ele inclusive abriu
uma sindicância militar na
qual fui ouvido".

Em 1966, seu processo, por
atividade subversiva, foi a
julgamento que resultou na
absolvição. O Sr Emanoel
Messias mudou-se para o
Rio de Janeiro, onde traba-
lhava no Correio da Manhã
quando em 1973 foi nova-
mente preso "por conhecer
uma pessoa que conhecia
outra pessoa que foi envol-
vida em subversão".

Passou então três meses
preso na PE do Rio, e rece-
beu ali a visita do General
Frota, então Comandante

Rtclf.
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Emanuel Messias veio
passar férias no Brasil

do II Exército- Não tendo
sido provada nenhuma re-
lação entre o Sr Emanoel
Messias e os grupos de es-
querda, ele foi mais' uma
vez solto sem que nenhum
processo tenha sido aberto."Então comecei a sofrei
pressões, perseguições, ti-
nha que passar no Quartel
do Exército a cada 15 Idiias,
recebia telefonemas amea-
çadores e minha vida ficou
um inferno. Resolvi ir para
o Chile, mas, pouco tempo
depois, caiu Salvador Allen-
de, e me refugiei na Embal-
xada canadense".

A Policia Federal apreen-
dieu o passaporte português
do Sr Emanoel Messias
quando ele desembarcou no
Aeroporto. No dia 2 de ja-
neiro será ouvido pela Poli-
cia Federal.

Porto Alegre — O presi-
dente do Conselho Federal
da OAB — Ordem dos Ad-
vogados do Brasil — Sr
Raymundo Faoro, apoiou as
conclusões da ComlssRo
gaúcha da OAB, de que os
uruguaios foram seqüestra-
dos de Porto Alegre e o po-
licial Didi Pedalada está en-
volvido e concluiu: "Seria
uma atitude legitima o Oo-
verno brasileiro gestlonar
junto ao Governo uruguaio
a volta dos seqüestrados ao
Brasil".

Ressaltou que "a OAB
não deseja, de forma algu-
ma, Interferir em assuntos
Internos do Uruguai. A visl-
ta de uma comissão da OAB
gaúcha a Montevidéu quer
esclarecer, lá, se houve cri-
me aqui no Brasil e, assim,
Instruir a ação penal aqui".
Considerou, ainda, que o
trabalho dos advogado» e
da imprensa "Jâ produziu
pelo menos um resultado:
se não foi esse o primeiro
caso de seqüestro, certa-
mente, será o último o açor-
rer neste pais".

PROVAS
Em entrevista concedida,

ontem à tarde, na sede da
OAB gaúcha, o Sr Raymun-
do Faoro disse que sua con-
clusão era a mesma da co-
missão: ocorreu seqüestro
do casal uruguaio e o poli-
ciai Orandir Lucas está en-
volvido no caso. Antes, ao
melo-(dia, quando chegou no
Aeroporto Salgado Filho,
lembrara que a Seção Gaú-
cha da Ordem começou a
averiguar o caso porque, um
dos advogados, Sr Ornar
Ferri, defensor do casal
uruguaio, estava impedido
de exercer seus serviços
profissionais.

Considerou que a negati-
va da Secretaria de Segu-
rança quanto à partici-
pação de órgãos, e do poli-
ciai Didi Pedalada "se ba-
seia, evidentemente, na ne-
gativa do próprio acusado.
No curso do inquérito, com
novas provas, e na ação pe-
nal, quando o procedimento
é público e as provas apre-
sentadas com maior exame
da opinião pública, a nega-
tiva desse policial poderá
ser desfeita".

Embora espere que a
Comissão da OAB gaú-
cha que viaja ao Uru-
gual no dia 2 tenha
sucesso e consiga falar com
o casal LUian de Casariego
e Universindo Diaz, o presi-
dente da OAB acha que "o
êxito é secundário. O impor-
tante é o cumprimento de
um dever que, apesar de to-
dos os riscos, nós devemos
cumprir. Ir ao Uruguai e
obter lá a prova do fato.
Não creio que as autorlda-
des diplomáticas brasileiras
se desinteressem de uma
comissão nomeada pela'
OAB, que vai lá verificar
matéria qué diz respeito à
violação de uma lei brasi-
leira".

O Sr Raimundo Faoro
disse que ainda não recebeu
resposta do ofício que en-
vlou ao Ministro Azeredo da
Silveira, do dia 13, infor-
mando sobre os motivos da
viagem da comissão da
OAB gaúcha, atribuindo a
idemora à morosidade da di-
plomacia: "A diplomacia é
cheia de meandros e misté-
rios, e nós, os não iniciados,
temos dificuldades em sa-
ber como realmente a diplo-
macia funciona".

Mesmo assim, considera
fundamental a viagem da
comissão, mesmo sem a
cobertura do Itmarati."Não desejados interferir,
de nenhuma forma, em as-
suntos ihternos do Uruguai.
O que queremos apurar é se
houve a prática de um ato
criminoso aqui no Brasil,
para instruir a ação penal.
Se há envolvimento de mili-
tares uruguaios no seques-
tro cabe ao Poder Público
uruguaio, ao povo uruguaio
apurar. Se houve partici-
pação, aqui no Brasil, de
policiais uruguaios, no caso,
a norma é que o Brasil faça
o inquérito indiciando os
envolvidos, e envie o inqué-
rito para o Uruguai, onde
será decidida a punição dos
seus nacionais. Vale lem-
brar que o sistema brasi-
leiro não permite a extra-
dição dos seus nacionais, e
assim, deve ser também no
Uruguai" e lembrou o caso
Orlando Leteller, morto nos
Estados Unidos, e que
apesar de o Governo norte-
americano solicitar que os
chilenos envolvidos no cri-
me fossem para os Estados
Unidos, a Suprema Corte
chilena mão permitiu.

Para o Sr Raymundo
Faoro, entretanto, como o
casal de refugiados uru-
guaios vivia em Porto Ale-
gre, "o Governo brasileiro,
para repor as coisas deveria
gestionar junto ao Governo
uruguaio a volta do csal ao
Brasil", cuja gestão conside-
ra como uma "Atitude le-
gitimas"
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O presidente da OAB, Raymundo Faoro (D), eo advogado'Marcus Melzer divulgaram as
conclusões da OAB gaúcha sobre o seqüestro

OAB tpier comissão de
inquérito sem polícia

A Comissão da OAB gaúcha chegou à conclu-
são que o casal uruguaio foi realmente seqüestra-
do nesta Capital e conduzido para o Uruguai e, por
Isso, sugere ao Governador Sinval Guazzelli a cria-
ção de comissão de inquérito, integrada por mem-
bros do Ministério Público, para propor ação penal
contra Didi Pedalada, apontado pela OAB como se-
questrador.

A comissão de inquérito seria integrada, tam- -
bém, por um membro da OAB gaúcha e outro da
Associação Rio-Grandense de Imprensa. Caso a su-
gestão não seja aceita pelo Governador, a Comissão
da OAB proporá a ação penal diretamente ao Mi-
nistério Público, continuando, entretanto, seu tra-
balho para identificar outros envolvidos no seques-
tro.

Suspeição

Assinada pelo presidente da Comissão Especial
da OAB, Sr Marcus Melzer, tendo como relator o
Sr Nereu Lima e como integrantes os advogados
Paulo Pinto de Carvalho e Rovilio Antônio Breda,
foi distribuída à imprensa uma nota da comissão,
aprovada por unanimidade pela Seção Gaúcha da
Ordem dos Advogados do Brasil. A comissão consi-
dera que os uruguaios "efetivamente encontravam-
se nesta Capital e que foram coercitivamente trans-
ladados para o vizinho pais uruguaio".

Assim, ocorreram "condutas capituladas no Co-
digo Penal brasileiro", especificamente o Artigo
148 (crime de seqüestro), que prevê a pena máxi-
ma de oito anos, e o crime de abuso de autoridade
(Artigo 3°, Alinea A, da Lei n.° 4 898/65), cóm uma
pena de um ano de prisão. Segundo a nota, no que
"respeita a autoria, há inequívocos e veementes in- ,
dicios de que o funcionário policial de nome Oran-
dir Portasse Lucas de alcunha Didi Pedalada, par-
ticipou, juntamente com outras pessoas, ainda não
perfeitamente identificadas, das aludidas operações
Ilícitas".

Devido ao "provável envolvimento de outros
elementos pertencentes ao quadro policial do Es-
tado, e em grau de hierarquia desconhecida, de mol-
de a comprometer a insuspeição na devida apuração
dos fatos, se procedida por componentes desse mes-
mo organismo policial", a Comissão da OAB gau-
cha sugere que a investigação seja feita por "pes-
soas totalmente desvinculadas da instituição poli-
ciai e com poderes que permitam a amplia e exaus-
tiva investigação que a espécie, por sua magnitude,
reclama".

Itamarati promete dar
logo resposta a Faoro

Brasília — O Itamarati está ultimando a res-
posta à carta que o presidente da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil, Sr Raymundo Faoro, encami-
nhou ao Chanceler Azeredo da Silveira, pedindo-
lhe cobertura diplomática para a viagem que qua-
tro advogados brasileiros, como enviados da OAB,
farão ao Uruguai em janeiro.

O porta-voz diplomático interino, Secretario
Graça Lima, disse que a resposta será encaminha-
da diretamente ao presidente da OAB, não sendo
divulgada antes à imprensa "por uma questão de
cortesia com o presidente da OAB". Segundo o en-
tendimento da Chancelaria brasileira, se Faoro
quiser, poderá divulgá-la depois.

Segundo o que se pôde apurar ontem, a res-
posta do Itamarati será um tanto vaga, afirmando
genericamente que a delegação, como será integra-
da por brasileiros, terá proteção oficial do Governo
brasileiro. Mas não haverá apoio formal declara-
do à condição de delegação que vai Investigai a
situação do casal uruguaio seqüestrado em Porto
Alegre. Neste caso, a posição do Itamarati conti-
nua a mesma de há um mês atrás: à Chancelaria
resta esperar o fim das investigações determinadas
pelo Ministério da Justiça.

Governo não pode
libertar Flávia

Brasília — A decisão sobre uma eventual liber-
tação da brasileira Flávia Schilling é da inteira
responsabilidade, competência e autonomia do Go-
verno uruguaio, afirmou ontem o porta-voz do Pa-
láclo do Planalto, Coronel Rubem Ludwig.

Perguntado se pararam as negociações entre
os Governos do Uruguai e do Brasil visando a li-
bertação de Flávia, o Coronel respondeu não ter
conhecimento deste fato, mas aconselhou levarem
a pergunta ao Ministro das Relações Exteriores.-

No entender do Coronel Ludwig, o que vai de-
terminar a libertação da brasileira é a extensão
do seu delito em território uruguaio". "Aliás", dis-
se, "já fiz esta pergunta anteriormente (por que
ela está presa) e ninguém me respondeu". De qual-
quer forma, explicou, a decisão do Governo uru-
guaio de libertá-la será em função do que ela te-
nha realmente feito.

A propósito do seqüestro do casal de exilados
uruguaios no Rio Grande do Sul, disse que, até o
momento, a Presidência da República não dispõe
de nenhum indicio que justifique a intervenção no
andamento do inquérito, que foi prorrogado pela
necesidade de maiores investigações.

MDB exige renúncia
de Sinval Guazzelli

Porto Alegre — Ao consi-
derar que o Governador do
Estado "perdeu a autorida-
de" em razão dc sua entre-
vista coletiva de anteontem
sobre os refugiados uru-
guaios, o Èleputado Waldir
Walter (MDB) afirmou, da
tribuna da Assembléia Le-
gislativa, que o Sr Sinval
Guazzelli "deve abandonar o
Governo. O melhor é renun-
ciar, pois não há outro ca-
minho".

O Sr Waldir Walter dis-
cursou em respojta ao De-
putado Cícero Viana (Are-
na), que qualificou de "de-
tratores" todos os que oriti-
cam as autoridades da se-
gurança do Estado, por não
esclarecerem o seqüestro.
O lider da bancada do
MDB, Lélio Souza, requereu
a isenção nos anais da Ca-
sa, do editorial do JORNAL
DO BRASIL de quarta-fei-
ra, sob o título Ponto do
Véu, repetindo: "O pais
precisa saber onde termina
a omissão e onde começa
a participação".

O Sr Cícero Viana, dele-
gado de polícia e ex-Supe-
rintendente dos Serviços
Policiais, afirmou que "esse
casal uruguaio, que nem era
bem um casal na acepção
cristã do termo, para nem

dizer no conceito legal,
eram criminosos em seu
pais" e acrescentou: "Esses
terroristas é que lesavam a
soberania nacional com seu
esquema dc subversão lide-
rado pelo titere moscovita-
cubano conhecido por Fidel
Castro. Esses crucis e ardi-
losos delinqüentes, a soldo
da estratégia da guerrilha
urbana e rural, não mere-
cem o respeito de ninguém
e muito menos o abrigo cáli-

do e afetuoso da santifica-
da terra brasileira".

Em resposta, o Deputado
Waldir Walter disse que
o pronunciamento do parla-
mentar que o antecedeu foi
coerente, porque "está den-
tro da sua doutrina, da sua
lógica, porque ele é um De-
putado, o único aqui nesta
Casa que se proclamou dedo
duro, e pôde fazer discurso
como o que acaba de fazer".

Depois de declarar que"as autoridades não desço-
briram nada até o momen-
to", o Sr Waldir Walter co-
mentou que a soberania na-
cional foi maculada, "e é de
se perguntar onde se encon-
tram aqueles que falavam
tanto em soberania nacio-
nal, quando o Presidente
Carter defendia os direitos
humanos?"

Secretário vai levar
relatório à Assembléia

O Secretário de Seguran-
ça, Coronel Rubem Moura
Jardim, compareceu ontem,
às 9h, na Assembléia Legis-
lativa e entregou- ao pre-
sidente da Comissão d ?.
Constituição e Justiça,
Deputado João Carlos Gas-
tal (MDB), um relatório so-
bre os "propalados acon-
tecimentos envolvendo
ci d a d ã o s uruguaios" em .
Porto Alegre.

O Secretário quis, com
seu gesto, demonstrar "res-
peito e apreço" pelo Poder
Legislativo. No entanto, o
líder do MDB, Deputado Lé-
lio Souza, reafirmou a
necessidade das investiga-
ções sobre o possivel envol-
vimento de policiais gaú-
chos no seqüestro do casal
uruguaio nesta Capital, se-
rem entregues ao Ministério
Público.

INFORMAÇÕES

No documento que entre-
gou à Assembléia, o Secre-
tário Rubem Moura Jardim
reafirma-se disposto a pres-
tar declarações perante a
Comissão de Constituição e
Justiça "tão logo disponha
de novos esclarecimentos
que a evolução das invés-
tigações possa oportunizar',
e adianta as seguintes in-
formações:

"1 — o Senhor Gover-
nador Sinval Guazelli em
fins de novembro, tão pron-

- to foram levantadas suspei-
tas sobre o envolvimento de
órgãos ou funcionários poli-
ciais, determinou ampla in-
vestigação por parte desta
Secretaria.

"2 — Trata-se de uma
sindicância interna, por-
quanto a Policia Federal,
que é o órgão compentente
para tratar da matéria, es-
tá realizando o respectivo
inquérito.

"3 — Da sindicância rea-
lizada internamente na
SSP, as conclusões foram
entregues ao Senhor Gover-

•nador do Estado, e eviden-
ciam que, no episódio dos
uruguaios, não houve qual-
quer envolvimento de órgão
ou órgãos da Secretaria.

•*4 _ Também se investi-
ga sobre a possivel partici-
pação isolada de policiais.
Nesta parte, face à recente
divulgação de que um agen-
te policial teria sido reco-
nhecido como participante
do fato em questão, imedla-
tamente íoi o mesmo* inter-
rogado, negando qualquer
envolvimento de sua parte.
Mesmo assim, entendi de
colocar, desde logo, o aludi-
do agente à disposição da
Polícia Federal, para que
aquele órgão processante do
inquérito tenha a oportuni-
dade de esclarecer ampla-
mente o fato novo surgido.

"5 — Como se observa,
além de realizar a slndican-
cia interna determinada pe-
lo Senhor Governador do
Estado, esta Secretaria
também está auxiliando e
colaborando com a Policia
Federal, a que, por campe-
tència exclusiva, está afeto
o inquérito.

"6 — Entregues ao Se-
nhor Governador do Esta-
do, as conclusões do que já
foi investigado até aqui, es-
ta Secretaria continua seu
trabalho de sindicância in-
terna, desejosa de oferecer
às próprias autoridades fe-
derais a mais objetiva cola-
boração".

CORPO ESTRANHO

Ao considerar não existi-
rem mais dúvidas quanto à
participação de p o 1 i c 1 a 1 s
gaúchos no seqüestro dos
refugiados uruguaios, o li-
der do MDB na Assembléia,
Deputado Lélio Souza, co-
mentou: "Parece que um
corpo estranho, autônomo,
independente, está atuando
na polícia gaúcha, contra
e à revelia das determi-
nações governamentais".

Embaixadas
devem dar
protocolos

Brasília — O Itamara-
ti informou ontem quetodas as representações
diplomáticas brasileiras
no exterior têm o bri-
gação de dar comprovan-
tes de recebimento dc
documentos ou requeri-
mentos a todo brasileiro
que lhes solicita alguma
coisa. A afirmação res-
ponde a denúncia do ad-
vogado paulista Idibal
Piveta de que algumas
embaixadas e consula-
dos vinham negando
protocolo a brasileiros.

Segundo Piveta de-
nunciou em carta que
encaminhará ao Itama-
rati, desde novembro ai-
gumas representações
diplomáticas brasileiras
vêm negando protocolo
às solicitações de brasi-
leiros, impedindo-os de
comprovar, mais tarde,
as solicitações feitas ou
entrega dé documentos
para serem renovadas
( e s p e ci almente pas-
saportes).

RAZÕES
Entre as represen-

tações citadas estão as
Embaixadas em Paris,
Lisboa, Estocolmo, Sofia,
Moscou e Quito e o Con-
sulado-Geral em Toron-
to. Em resposta, o porta-
voz diplomático interino,
Sr Graça Lima, disse
que "todas as represen-
tacões brasileiras no ex-
terior têm instruções ex-
pressas para fornecer
comprovantes dos recebi-
mentos de requerimen-
tos, documentos e soli-
tações feitas por brasi-
leiros, independente de
sua situação política".

O porta-voz também
afirmou que uma outra
carta escrita pelo Sr
Idibal Piveta ao Chance-
ler Azeredo da Silveira
— onde denuncia uma
relação de 110 brasileiros
que 

"vêm tendo dificul-
dades; no exterior,( para
renovar seus documen-
tos — está "em estudos".

Adiantou que a con-
cessão dos documentos
pedidos não depende do
Itamarati, mas do Minis-
tério da Justiça, que
manda atender aos pedi-
dos ou negá-los. O
Itamarati é apenas um
canal de comunicação
entre o pedido, feito no
exterior, e as fontes que
decidem, no Brasil. Des-
ta f o i* m a, dificuldades
porventura encontradas
por brasileiros no exte-
rior não configuram
uma culpa direta d o
Itamarati, mas se ori-
ginam em determinações
diretas do Ministério da
Justiça.

O advogado Idibal
Piveta ameaça e n t r ar
com cerca de 200 man-
dados de segurança se
até Io de fevereiro o
Chanceler Azeredo d a
Silveira não lhe der ex-
plicação sobre a recusa
de representações diplo-
máticas brasileiras "em
fornecer protocolo que
comprove o pedido de
concessão de passaporte
ou sua revalidação a bra-
sileiros residentes fora
do país".

Para o advogado
Idibal Piveta, a recusa
deve ter partido de "uma
ordem sigilosa do Minis-
tério às embaixadas, pa-
ra atrapalhar ainda
mais a vida desses brasi-
leiros lá fora. Esse fato
choca-se com a abertura
proposta pelo próprio
Governo. Esperamos qua
o Ministro nos dê uma
resposta, porque ele nào
estará respondendo a
simples advogado, mas à
consciência do Brasil".

Esclareceu que nem
todos os quase 200 que
vão pedir seus passapor-
tes através de mandado
querem o documento pa-
ra voltar. "Eles precisam
dele para tudo: registrar
filhos, mudar de país e,
alguns, para regressar
ao Brasil", acrescentou."Só na URSS há cerca
de 30 brasileiros que en-
traram com pedido de
revalidação de passapor-
te e não receberam nem
n orotocolo. Ora, se o
Governo se recusa a con-
ceder-lhes o passaporte,
nor que lhes deu as boi-
sas para Moscou?
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H i Antalya, sob a dircQ&o do apurado complctamcntc; -I dora do simplesmente cldssico Cordciro da

de Joige Pinto, confir- > :i.»f ^RI^llPll §^14111) eamnefto <d» «*tattottca de AngUcano, com Francisco owca, na Gdvea, pode ser perfeitamente re>
mou seu, favoritismo e < ' 

Jtvm do' Bio 4» Janeiro, Bstcvca, aprontou do par- intonate entre as broodmares que comeguU
venccu a prova de aber- |, Juvenal Machodo da silva, ^XrJ&tre «<fe, stt&amo expre*.
tun da reuniao de on- SSde sua exceptional familia maternaEla
torn, destlnada a potros 

' 
f&ffii .l l X SSno Jffio da conrlda reira Fllho, 800 metros em ioi ™de de Bar (Vagabond 11), importante I

|etr6sanos,semvit6ria, : -!\ 
' 

Ltr? 
"" p^mnU^sicTSoutor 

Frontin,'dual
deixando na segunda co- ». ¦ ¦, ..-¦¦¦¦ m 

SST^^B wa m 700 Para a qulnta mretra, fezes semiclassico Sets de Mar go, segundo
locacjao exemplo Nas k StiffJR £jS $ 

"SS^ cldssico Der
outras provas destinadas fflSflk '1 Ultimo# 200 oietros, dolxan- g^^mtoao mar car c no importante cl&ssico Dezesseis de Julho,
k nova geracio, s&iram U V.< do claroiqua aitravessa 3 .g para oa 800 metros, Brasil trial, terceiro no grandissimo ciasstco i
vencedores Quit Run, dttona toeide tretoameiitx). 80Tnpre ^ lacliidade; Brasil, de Diecia (Swallow Tail), scmiclassi-
rnncln/irif) win frpio ; Jmppudeoite, allstado na sivlo, com Juvenal Macha- cos Domingos Teixeira Leite c Joao Tobias
condugdo 

« pelo freio 
pwwaqueencewaoprogra- do da silva, arrcmatou em d Atoiar, de Zamboa (Legend of France),

Adail Oliveira, e Dende- ma, fez urn pique curto «e 6ls com boa a?ao ifinal* vrimeira avd de Daido (Sabinus), grandis-
ca, com o mesmo joquei. -m? •- 860 metaos, asslnalando 21s mostrando sua j& conhccioa h . importante cldssico De- I

V cevtos, com 11# 1/5 para os vclocidade. mmja seletiva
i;o Pareo — 1 mil metros Wtlmos 200 metros, em boa Para a scxta carrclta, zeSSCiis de Juj^> 

wmicldssico scoundo I
JiJlEE^ demonstrac&o id© velocMa- postmaster, sob a dlrcQsio da Taqa de Ouro, uvi semtc'assico, segunao

1.° Prezado, J. Pinto, 58 *• d«. Jw«oEUcobcwlol opllo- de Francisco Estevcs, Im- n0 grande classico Lineu de Paula Machado,
2P Exemplo, F. SUva, 56 ' to do tarkUUiov que estd aos presslonou pelo modo com © Grande Critenum, no• importante c^ssico
venccdor (3) Cr$ 190 . »1 •* 

' 
^'<culdadosdeAnt6nloOrcluo- que "nallzou eml50si para Herzberg, o Critenum de Potros,~l 

cJ i ! H a ralai do «peto esitava ™ e no simplesmente cldssico Presidente Var-- Dupta..(24) cr» 2,10 
i" peaada, 1160 multo boa para ffiulto>ao _d^NmsKy terceiro no grande cldssico Taqa de Ou-

CrTno Temi»' lmras2/5 . 
' ««««».ontom^manha- SfoSU marcou 53s, na ro,'quarto no grandissmo cldssico Brasil de

Tielnador-H Tobias FUla- >'V'- OUTOOS AIPRONTOS mesma dlsbancla, saindo sica (King Salmon), mac de Baila (Sayani)Tielnador. H. Tobias, mia s*... ^ -* OUTROS APKONiXRi cliegando controlado, sem semiclassico Eleuteno Prado, e de Jatoba
qao: Argcntum em Douceur. . y".-,.. , ¦:.»« 3gr ser exlgido intelramente, inmlesmeiite cldssico Imprensa,.*» ^Para o segunda prova, w WUinos 200 (Zwao)m*WP^s:menie x.wmiw .
2° Pareo — i mil metros *' •¦<•'''$iWs-»i! WsS#1' Jf ,:^Kt 'j3®8™m«p6affl»i&sS Doneiio, conduziido por Re- prmeira avd de Juturnajzutao), granais

vgtoaldo Frelre, taKpresslo- 1 s' 
a Naoigh- sim0s classicos Marciano de Aguiar Moreira,

IP Deodeca, A. Oliveira, j4^v^K nou favoravelmente em 22s ,COm o Vendlz o Brasil das iguas, e °rganizaqao Sul-Ame-
55 para OS 380 metros, com 12s W wr«.> • ® 

ho salu ricana de Fomento ao Puro-Sangue, o Sao
20 KavianK Khan F Pe- certx^ para os tttlmos 200 pSto das iguas, grande cldssico Henrique

S FUho 55' 
' metres mostoanido boa ra- «heg»« 

^ gcm ser PossoUo, Mil Guineus¦ simplesmente cldssi-
. 

' 
t ... Antalya encerra os treinos com boa agao, pelo centro da Vista pidezmicia. cxigida mteiramente; Apo- cos Mmirante Marques de Tamandart e On-

Vencedor: (6) Cr$ 4,80 — ^niuiyui eiw u. para ft torcclTa carrcira, iogy ^ jorge Rlcardo, d Julfw segunda no grandissimo clas-
Dupla: (14) Cr$ 7,10 — ^ ^ Defender, com a dire?ao do galopou largo em todo niana Oaks vaulista, e de Taila (Sala-
Places: (6) Cr$ 2,70 e (1) A nOtlima Dai'CO 

'd DarCO Sebastiao SUva, galopou percursode 700 metro.se T^imv'ortante cldssico Francisco Vilella

Trelnador: W. G. Oliveira.  j saida a rhGtrada* V©ro~ I Q7wnZcs77267iffi classico Mitiistcvio cict A(JTicillm I
Filiagao: Good Will em Do- primeiro pareo - as 2oh - 1000 metros - recorde - sweet spy - roo- - (areia)  nlque> COm Juvenal Macha- ^ pparf_a,^ta^rSr- I tura sequnda no grande cldssico Cidade do |
"X-,..,1 

tiinw=!i s-ssHte. is 5 ®ls=r y&gm. "
~ nWB5#>! I iBSvaiop s s wit® vusJrns maasawa

1.° Ergafino, J. Ricardo. *i£Sft j. r a !i ill Ju«w» '•» Nt r0I"<)'¦ '• com Oarloj Val B»s, tet- -¦-» UMBA IX (BirikU €m Troade, por Lae-
57  mlnarani em 50s 3/5 para oa Pf»Stacmdade^^doajromaM Tj ken) lima importacao <Jo Bario C da

2.° Pol!,das, s. P. Dlas, 55 ««» nv I» «¦'«« -«»¦»=-'»-««»I;™"'?- 
Zs 

K 
Barikeaa Von LeiUmer do Haras Sao

vccador: <8, or* 2,30 - .*¦«, mymmm. - 
S™SaSo«S,trfl n„ „.no .too, EnrnaWte. A«- Bernardo ti outra epia-n?aede m-

sn,«?r<»« !alsiBSB-.«r- lis a mitos- rStTTKl
s 

?r?Jsr£ 11 J mi m \ BShsxssz -Tretaador A. Rlcardo F- 4-4 p & VG^!r^ 5 m T» i'ii ^ "o» At ZSStim.,'smser ma tecnica. Srle Pallia Machado.(Cidade Jardira), se-
lla?ao: Pally II em Nogarl- Elassico Firmiano Pinto, quarta no gran-
na- TERCEIRO PARED - AS 20H50M - .600 METROS - RECORDE - FARINELII - V37" 2/5 - (AREIA) 

11(11(1 amCUlM dlSSimO ClaSSiCO Diana, OakS paUliStflI, ZOI>

4.° pareo - 1 mil 100 me- _ inico do concurso de sete pontos lUOTliariaS paid umu riila 
(Zefir), grandissiraos classicos Diana,

. _ ——  " i i r . i? p<roa _ a, 14 hora, - i ooo 3-5 Dordiiion, g. f. Aimoida 13 I oaks carioca, Organizacao Sul-Ame11carto.
Quartt, P. .... 7 57 3»;| 8« . eKdi^ } «o ni 

^ 
m.,ro. - Gr$ 4o mi. - (o,.m.) ^ 

6^ u ^ de Fomento ao Puro-Sangue, o Sao Paulo das
l ° Horsete, A. Ramos, 57 2~\ jS 3 55 w (8) y«»«n^f! 0|em iooS nl ro?"4 m. »'. s'i™ i-jxiv«r.w.. 1. Gon»k« . . » » , J K"'6, x"c[S.iroi! u 15 6guas, grande classico Henrique PossoUo,.Mil
2.0 Duvenil, R. Carmo, 58 3~J ^Sdm' J RRiCardoir" :; 6 50 79 j 8) Vasgan e El Diem j 600 NL j;42;;4 £. Ricardo 2-2 SeilinB,Z°P. Cardol" ! 8 57 ,^7 |lifhjnVQ0lf7 54 GuineUS CaHOCaS, importante! ClaSSiCO J0a0
Vencedor: Cr$ 1,80- 4-6 ~n«o, J. E.»bjr ; 5 |7 

49 ( » V^ , 600 AL IWI G. Mora.d. 3J ZTJ., F.lnpSr.ir. '. : 7 58 11 Mt'ouV e! R. hrr.lri 8 54 GbcUIO FerraZ, CriterlUHl de
Dupla: (14) Cr$ 6,50 - <—  4 | c%^. ..35. „ pir>o _ Aj ,7h00m _ ,.500 lista) segunda no grandissimo cl^sicc? Dia-
Places: (1) Cr$ 1,30 e (7) quarto PAREO - AS JIHMM - 1 300 METROS - RECORDE - YARD - VWW - (ARtIA)  

" Ollvandcr! E. R. Ferralra 6 58 .ro, - OS SS^nul^^ „a, QakS PaUllSta nO F^nde dfajlB 
^Cr$ 2,40. Tempo: lml0s4/5. j i ~~ 

2? Pir.o - As i4h3om - 1000 Ka; I de Piracicaba, Mil Gumeus 
^ 

e 
prp[;., n_Tralno/lnp' A V NPvP^ Fi r 1 u no t 91 Aristarctta e Analou I 1 400 GL 1 ?'n c!?SO metro* - Cr$ 40 mil - (Gram») - 1-1 Tajmar, J. Pinto .... 12 56 | (\[m 0 HOS SilXiplGSmCIltCi ClaSSlCOS irrCSlQeil

Siof Jumo Im Slemar fci W& a.<oi,i«*r. *!: s It ij 10 |j.y.i . M^gl i'or | w.Bp. f'or 
(dm.-ex,,.) K9 2 IT^'guTm. c^. ] te da Comissao Coordenadora da Criagao do

llasao. Jumo em Solema . 
^3 ^ p^k,,^. Ri„ldo * 52 7? ( n a ^ I s. Morai„# 

^idon, j. ^ . . 2 2-3 Tij^c^^Eacobar X|m. 2 56 CavalQ Nacional( presidente Julio Mesquita,
5° Ptoo - 1 mil 100 me- 5i=.^ Lady 'iriFlnlSf: S ^
tros 7 Doubianka, F. Esteves . 7 56 9 ( 9) M-zob. e joujoux . , 3«5 ScarscJalc, F. Esfeves . . 6 58 7 Fanclair, A. Ramos . . . 5 56 tOIllO TeiXCHa UC ASSUmpgaO lNdU,

—!—  6 Deep River, D. GuignonI 5 58 " Night Flower, P. Card. 13 j6 /Pnaraze^ SefflindO HO importante ClaSSiCO v.Dn infl'"i/c _ /AREIA} 7 Tianko. R. Cunha ... 4 58 4-8 Apology, J. Ricardo . . 6 56 I (OOdi d/iC;, £>C^uixuu aaw ... i -n«
1.° Quiet Run, A. Olivei- quinto pareo - as 2ihsom - 1300 metros - recorde - yard - 4_8 Jcraldo> j Pinf0 .... 9 58 " Antaiya j. m. suva . . 4 56 Antenor de Lara Carrvpr^, Critenum de Po

ra, 56 - °upia exata-  I 1 : '§ » 
'9 

flES'. .WJf' .S'!v'. 10 tros 
paulista, quarto no grande classico Ipi-

2° Colirio, J. Pinto, 56 -j  ~~~ 
\ vn..2 \ A. 0rduon 8? pi™. - a. is ho,.. - 1 sod b? pi,00 - a, uhaom - 1600 m«- ranga, Dois Mil Guineus de Cidade^Jarclim,

VpnppHnr* ffil Cl*^ 2 7fl  11 Rictus J Escobar  1 58 29 (12) Snow Tall e Dalomito i'21 "4 I A. Orciuoli^ metros - Cr$ 48 mil - (Grama) tros - Cr$ Jil. I NentiaUS (Phai'aS), gran.de ClaSSiCO LineU Cie

J- 8 #«&%•«• 8 S mutjaru  ,9 W,A"" SMaihado, Grlnde Ciiterlum, simples-Dupia. Uvi) tf,lU i-ia ? IGnas G F Almeida .. 9 56 9? (12) Snow Tall e Rlctui 1300 NP ,,23"2 I E. P. Coulinho 2 Can I Say, F. Estavu . 4 53 Cafeoiro, J. Ricardo .. . < 57 ™nto rln«im SalgadO FilhO, SegUndO UO
c6s: (6) Cr$ 1,80 e (1) 2j a.'AbSi .::: 6 55 »;114) Jobbard . p»v> ',!$ am 1-22-/4 I E. Cardo.0 2-3 Domiiia, J. Ricardo . . 5 55 2 Ban, A. Oliveira  12 57 mente ClaSSiCO OttigdUO J1U1U, B B

a « «« m i nn n /c «; FttAniro U AAeireles .... 16 55 19 ( 7) Tilov c Kalok ^ i*02 1 J. C., Lima " Zikilam, R. Macedo . . 1 49 3 Vaucresson, F. Esteves . . 12 53 I PTande ClaSSiCO EstaCIO Cla CxUanaDaia, iJUlo
Cr$ 2,30. Tempo: lm09s3/5. 5 Est6n|co, U-, ^eire e 13 57 29 ( 9) C ga to e Espeto OOO NL E> c;poro|ra Veronique, J. M. Silva 3 54 2-4 Vallon, D. F. Graqa . • > 8 57 granae /Nordic sim-rrrlmorlnr. A Mnrnlp«? Fi 7 kXu4 o * Rodriguez 15 55 89 11 9]I Cigal.to ,o Toruz 1000 nl j N. P. .Gomes 5 Digdug, G. Alves ... 6 52 5 Full Speed, L. Januirio . t 11 57 Mil GUineUS CariOCaS, MaUS (JNOraiCj, blUl
Tremaaor. A. Morales. El Lvbano. W. Gons. 2 58 59 (13) Arabianco e Pafg . \ qqq fjL 1'02"1 | J. E. Soura 4^ inspirada, J. Pinto . . 9 j4 6 Hum j l. Marins . . • 9 S7 I nloompnb Hn^^lPOS MillisteriO da AffriCllltU-
liaijao: Crying To Run em 

" 
|a; ,1 51' ig(5JS" # # W JS? UTf.V i 8 ""5?!?A.VS :: 1 g^ZfcieISaWwi,QueNada (Xa-

La Maravilla. 
Jg&WU~ » 8 % S% IB tt f:E rt-- „ ,w- „S S!Si. 

'i S'. \: 1 «») grandissiino clteico Diana Oaks pau-

iga^ifl^vJt 35SSSSS

19 pavada. J. Ricardo 54 7—— rT^TT^T^^coRDE - farinelu - wvs -(are.a) 2-3 Adu-n.pRic,rdo ..35, (areia) Kfl FUho e Luis Alves de Almeida terceira no
29 Terribles J. M. Silva  i 

— 3-5 Tachim, g. f. Almeida . 4 55 Be|alona a. Tor™ ... 5 57 I grande classico Henrique Possollo, Mil Gui-
57 j M Silva 7 54 \ 29 ( 5) Major Kid o All Right I 1 «» £L 

'| s.' p! Gomel 4—7 Ang'ucano,' F. Eslevei . ! 1 56 2-3 D^'RainhV^E. Frefre ! 8 57 neUS CaHOCafi, quarta nO gl'ande ClaSSiCO Ba-

i gl^^^Cun^r89090 S0° aalp ,%3 ^r'ALeid. I ughiC0A« Air?rL!r°co'rr.i 9 56 5 Impwtali'' I ti rao de Piracicaba .Mil Giunfius 
fuhstas 

e
Vencedor (5) Cr$ 2,70 — 2""5 V • nin F Pereira *. . 4 56 I 59 ( 5) Major Kid e El Asleru* I Ap 2'08"3 E. Morgado NetO . . -n0 3-6 Penina, C. Morgodo . . . 9 57 I MaUSer (Zenabl'e) , SilUpleSIIiente ClaSSiCO

Dupla (34) Cr$ 5,20 — Pla- 3"| lFT^G,QueirAoz10ida " 9 56 ^9 V 8) Egoc&ntrico° o^Bamborial I 1600 NP vlMO^ H. Cunha. ^59^ jrw- ^ ^ _orJGrama) 8 VaiSma'ra^F^PeJeira 7 57 PrefeltO dO MUIliCipiO da* Cidade do I^O d6
ces (5) CrS 7,30 e (9) Cr$ ^ue^; 

;. 6 ® vj( Uo° al imo;;2 w » ^ | Vo JUiS ^ W-wi S Jarlefto, segundo no grande ciassicci Presi-
2,20-Tempo: lm44s4/5 - •": 2 54 6? i 9, Es,adi0 . canny j 

1 600 
 2-32sK.M.snvaAlmeld! ? li 1. Kai^a, J. Man. . . . . 4 57 dente da Republica, mmha mternacional de

™ii"fn0r: llUarS em SdTIMO PAREO - AS 22H50M - , 300 METROS - RECORDE - YARD - WW - <ARE'^_  3-5 \ g Z 
SreSwe 

ntefe^daSteTsSva, terMto)

" MEE0 - H ;1 si! SS-1  Ill I m I Sr. £a&::j •S»Tto 
~ 61 ° °

19 Banllfa, O. Rodrlgues i \\Z& \%« k (grama, 
- (dupla-exata, 3J ;'? |56 

4!®^'% saass^r-.. UTo t ll EA-cAouTho fo 1-J. x"1c?«k,'j 
Finci?dW.: a H : 

*

29 Fon, P. Per. FilhO 54 4i S'b^ A.- Abr.u. ll ss 49 , 8) Doc^ Snow . sm^n» J 300 Ap ].29"3 I N. P. Gomel ¦¦ Xas1ec, D'. F. Gr«i;a .W 12 55 4-10 ^ | 
' ' U 56 -m—*lLHA de Ruler em CUUZOneta, por

ppn 5 55 vol Au vent l_  « Tu=. , M^sdv,; ., 5 57 . . JJ1 ^r, a uruguaia Cautata vence-
Vencedor (1) Cr$ 6,10 - _ ( metros - recorde - yard - vis-3/5 - (areia) 4 vioiem, r. Frei,. .... 4 56 Edgard, A. Abreu ... \ 

fl dora do semiclassico Rio de Janeiro,
Dupla (13) Cr$ 4,40 — Pla- otuyo P*RE0 - ki Mt"  JL ¦ f0i urria das boas broodmares do Ha-

— • CGS (1) Cr$ 2,20 6 (1) Cr$ I r I ll L Gonzalez 2 57 '| 1918) Tan Enorme (cj) 
' 1 j ooo ap rov? 

j 
c. ^p.nuiI ras Guanabara, de Roberto e Nelson Grimal-

"" 1,60 — Tempo: lm03s3/5 — 2 EnJota^ia,'j. Ricardo... 3 5<si 79 mi) Meiuza e sco|d j l ^ a. Morale. di Seabra. Ela foi mae de Canaletto (Bam-
Trelnador: J. Borionl — Fl- ^UogesTRA.'c°mo: a. 56 191 m see. «De.ianch, ^ mmo np j,o2„2 F- s,rai„, /7V\ bino), grande cldssico Derby Clube, Gold
liagao: El Callfa em All 3~l ^aill^ny,^-G%SiAfm'ei'di 7 55 1 59 on® %^uz, ] 2oo c,i V-ii"! si m. A^d. ITTJ SNEL Cup, importante cldssico Prefeitura Mumci-
Well. *~l SJ'f \>t"d0:: I 5 §6 1° n tzt. 

escorf; 
j» ft I I .ri?efr«ir. \SZ) Sindicato National dos Editores de Livros pai, 0 Prix.Ganay, simp esmente classico Ra-

I Tamarana, F. Pereira ... 9 56 I 99 ( 9) Velle.ri a Lord Rodr,gueS 1 600 Al  .1 CmflSral fael de BaUOS e SemiClaSSICO NoM, SeQUU-
89 PAREO — 1 mil metros ~~ PdQamCntO 03 tOnTriDUlvaO jln«ICol do no grande cldssico Consagraqao, St.-Le-

nono pareo - as mhsom - i ooo metros - recorde - sweet spy - voo1 - I 
qer paulista, e nos simplesmente classicos

19 Destaque, D. Neto 58 _ DUPlA EXATA _  
cumprimento ao disposto no Art. 605 Jockey Club, Piratininga e 14 de Marqo, ter-' 29 Fergus, R. Frelre 56  i tm cumprimenro ao sp ceiro 

no grandissimo classico Sao Paulo, nos
i-i Que.t, p. cardoio. ... a 56 29 mi Quintan.™B'TroMe iioo np j.02"31 a. Morales da CLT, avisamos as empresas editoras.d J „randes classicds Ipiranga, Dois Mil Gui~

ence or r , 3 Aba Timel'c'Mo'igado!: 1 56 89 j. 9]i Na«ve, Fore.? e Troihiide iioo nl io8,2 z. d., Gue ei 
|jvros qUe deverao efetuar o recolhimento du- ?ie'ws de Cidade Jar dim, e General Couto de

Dupla (24) Cr$ 4,40 — Pla- 2-4 Fraceuse, F. Esteves . . . . 6 56 29 (12) Jou e B'lu Tele's , qqq GL 58"2 R. Tripodi «... i J li Mnnalh&eS Gold CUV paulista, de CanaVldl
ces (3) Cr$ 2,20 e (10) Cr$ 

"5 134 It ^11^"^" MhS !'ll 1 l:il"31 t. AcuM0 rante o mes de janeiro, sob pena de multa, fuadar^graMissimo cldssico Cruzeiro do
24,20 — Tempo: lm04s2/5 3_7 BuT.!dE. JFreiricar.do. ". '. io 561 5? (lo) do^Tros^H.Jhiphlld9 I i go ^ V-oi'" ^ 1' Borionl" I da contribui?ao sindical em favor deste Sin- sul, Derby carioca, importante cldssico re-

, — Trelnador: J. u.' Frelre * 
|nooTir< dicato achando-se as respectivas guias a dis- gional Parana, simplesmente cldssico Prima-

— Filiasao: Jovial em Salo- 4.10 biio T«t|ia, j. m. siiv. . 12 56 ® 1 too nl ror'i A. N^hid aicaro, acnana k » vera segundo no grandissimo classico Brasil,
magry. w cherU,RF. p«reir. ii 56 's9'(6) Queen Norma o chap,d. i 1200. nl iw e. Morgado 

posigao dos interessados, na sede desta enti- ' ^ cldssic0 Manfredo da Costa Ju-
, : 12  5 " I 

1 400 
 dade, a Av. Rib Branco, 37, S/l503/06 nior, Prix Lupin, no Consagraqao, St.-Leger

99 PAREO -1 mil metros  . ,,, '/10 . . , . Pin A. ianeiro e ne- paulista, Distrito Federal, St.-Leger carioca,
10A ... _ w , „  1510/12, na cidade do Rio de Janeiro, eue Vno 

simpiesmente cldssico 29 de Outubro.ter-
9o nn" t ra RETROSPECTO legacias de: Sao Paulo, a Rua Antonio de Go- cejro no grandissimo cldssico Derby Paulis-

DUma,J. Rlcardo 
i • Hareo- CINDERELLO -TAVAO - HERACLIO doy, 20, S/92, Centro; Brasilia, no Conjunto ta, de Cducaso '(&*eWo),graiM cl^o

DSmuTS?»-P^ |:jsbs»° = SMT™ ttodoM|V5666-SON-

??rtrr- IB = 
- 

EC 1 
ao*^21 de—* 1978 sssriir4£

Tremador^ L. Ferreja - 6.» PAREO: MAJOR KID - VaLETO^ _ DINE BIRD (a.) MARIO FITTIPALDI classico Derby Paulista e no grande cldssico
Filiagao: Felicio em Maru- 7.° PAREO: QUADRO NEGRO — IKUN LUVt — . IAMDA n -j ^ tP T>„„in Prir Tvnin
ca - Movimento geral de 8.° PAREO: RELY II - VAILLANTE - PR NOESA LAURA Presidente (P Joquei Clube de Sao Paulo, Pnx Lupin.

apostas: Cr$ 9 milhoes 891 9." PAREO: QUEST - JUANG HO - BILU TETEIA  J
mil 214.  ——————
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Prezado

vence na

noturna

Prezado, sob a direção
de Jorge Pinto, conflr-
mou seu, favoritismo e
venceu a prova de aber-
tura da reunião de on-
tem, destinada a potros
de três anos, sem vitória,
deixando na segunda co-
locação exemplo. Nas
outras provas destinadas
à nova geração, sairam
vencedores Quit Run,
conduzido pelo íreio
Adail Oliveira, e Dende-
ca, com o mesmo jóquei.
1.° Páreo — 1 mil metros

1.° Prezado, J. Pinto, 56
2.° Exemplo, F. Silva, 58
Vencedor (3) Cr$ 1,90

— Dupla: (24) Cr$ 2,10 —
Placês: (3) Cr$ 1,40 e (8)
Cr$ 1,70. Tempo: lm03s2/5.
Treinador: H. Toblas. Filia-
ção: Argentum em Douceur.

2.° Páreo — 1 mil metros

OUTROS APRONTOS

$0: mi mÊ-''üÊMsSm

Antalya encerra os treinos com boa açao, pelo cem

A noturna páreo 
a páreo

1.° Dcndeca, A. Oliveira,

2.° Kayiang Khan, F. Pe-
reira Filho, 55

Vencedor: (6) Cr$ 4,80 —
Dupla: (14) Cr$ 7,10 —
Placcs: (6) Cr$ 2,70 e (1)
Cr$ 3,70. Temi»: lm02s.
Treinador: W. G. Oliveira.
Filiação: Good Will em Do- írimiIro pareô
menique.

3.° Páreo — 1 mil 300 me
tros

1 000 METROS - RECORDE - SWEET SPY - 1'00" - (AREIA)

Z. D. GuedaiA. MomICSA. Morflle»G. F. Sonto»J. MarchanlA. RicardoF. P. Lavor

*9(8) Ançjfló e Fanfarron4? ( 6) Rogcr Bacon o Mo rosco
2»? ( ó) Roçier Bacon o P. Selvagem
1? (10) Fankaro e Angaó
3° ( 6) Rogcr Bacon « AAoresco
1? (13) Rei do Bnsloi c Rutly
19 ( 9) Camoniano e Juslinian

1-1 Clntlcr.lo, L. Gonulv.i 56
2-2 Tavào, J. Pinto 56" Moresco, R. Freire 56
3-3 Acarapé, G. F. Almeida 56

4 P. Selvagem, F. Eilevci .. 56
4-5 Heraclio, J. Ricardo ..... 56

6 Fantasio, J. M. Silva ... 56l.° Ergarino, J. Ricardo,

1 200 METROS - RECORDE - IATAGAN - 1'17"2/5,- (AREIA)
_ HANDICAP EXTRAORDINÁRIO -SEGUNDO PAREÔ - AS 20H25M2.° Poiiades, S. P. Dias, 55

Vencedor: (8) Cr$ 2,30 —
Dupla: (14) CrS 5,10 — Pia-
cês: (8) Cr$ 1,70 e (1) Cr$
2,20. Tempo: lm22s3/5.
Treinador: A. Ricardo. Fi-
ilação: Pally II em Nogari-
na.

W. AAeirellt»S. MoralesF. SaraivaF. SaraivaF. P. LavorA. Morales

1 600 METROS - RECORDE - FARINEUI — 1'37" 2/5 - (AREIA)
— INICIO DO CONCURSO DE SETE PONTOS — amanhãTERCEIRO PAREÔ - AS J0H50M

4.° Páreo
tros O. CardosoR. CairapiloS. M. Almeid»M. S. SilvaA. RicardoA. OrciuoliG. Morgado

39 ( 8) Vasgan e El Djem
29 ( 8) Vasgan c Quarli
6° ( 8) V.isgan o El Diem
3° ( 8) Volúvel (CJ)
79 ( 8| Vasgan c El Dicm
49 ( 8) Vaig.in e El Diem
79 ( 8) Pedrok e Tonto

1-1 Quarli, P. Cardoso .... 57
2-2 El Diem, J. Pinto 55

3 Coursier, J. Malta ... 5j
3-4 Dabaru, E. R. Ferreira .. j5

5 Yonder, J. Ricardo 58
4-6 Instanlaneo, J. Escobar 5/

7 Grande Volta, R. Macedo 55

1.° Horsete, A. Ramos, 57
2.° Duvenil, R. Carmo, 58
Vencedor: Cr$ 1,80 —

Dupla: (14) Cr$ 6,50 —
Placês: (1) Cr$ 1,30 e (7)
Cr$ 2,40. Tempo: lml0s4/5.
Treinador: A. V. Neves. Fi-
Ilação: Junno em Solemar.

5o Páreo — 1 imll 100 me-
tros

1 300 METROS — RECORDE — YARO - l'18"3/5 — (AREIA)QUARTO PAREÔ
O. CardosoJ. B. Silva
W. P. LavorS. MoralesA. A. SilvaE. P. CoutihoA. Paim Filho

|t? ( 9) Aristarctla e Analou
19 (10) Éguel e Tavnsca

79 ( 8) Eilo e Elllike
49 ( 7) Apple Honoy e Long Lad
89 ( 9) Myrus e Que Barbaridade
59 ( 7) Apple Honey c Long Lad'9 ( 9) Mezobi o Joujoux

1-1 Dudinka, E. Ferreira ... 56
2-2 Equidade, A. Oliveira .. 56

3 Jari Pataka, J. Ricardo .. 52
3-4 Elca, G. Alve» 56

5 luyuvan, U. Meireles ... 56
4-6 Suzanne Lenglen, A. Abreu 56

7 Doubianka, F. Esteves 56

1 300 METROS - RECORDE - YARD - l'18"3/5 - (AREIA)
_ DUPLA EXATA -1° Quiet Run, A. Ollvei- quinto pareô - as iihsom

ra, 56
2.° Colírio, J. Pinto, 56
Vencedor: (6) Cr$ 2,70 —

Dupla: (13) Cr$3,10 — Pia-
cês: (6) Cr$ 1,80 e (1)
Cr$ 2,30. Tempo: lm09s3/5.
Treinador: A. Morales. Fi-
Ilação: Crying To Run em
La Maravilla.

1'22"2 | A. Orciuoli
1 '21 "4 I A. Orciuoli
1'38"3 I J. M. Aragão
1'22"2 | E. Morgado Neto
1'23"2 I E. P. Coutinho
1'22"4 I E. Cardoso
1'02"1 | J. C.. Lime
r02"1 i E. C. Pereira
1'43"3 | N. P. Gomas
1'02"1 I J. E. Souza
1'22"2 I I. Amaral
1'02"1 C. Ros»
1'23"2 A. Ricardo
1 '21 "4 C. I. P. Nun«
1'21"4 O. Cardoso
1'23"2 S. M. Almeida
1'42"4 S. M. Almeid»

1-1 Rictus, J. Escobar " Emerlllon, J. M. Silva ...
Waikiki, P. Cardoso 
Kings, G. F. Almeida ...

2-4 Rei Mago, A. Abreu 
Estônico, U. Meireles
Teruz, F. Silva  • • •
Kohoutek, O. Rodrigues

3-8 C. do Lybano, W. Gonç.
9 Cigalito, N/C . . . . •

10 Faianito, R. Macedo 
11 Talook, F. Esteves .....

4-12 Don Daniel, J. Ricardo .,
13 King Blue, D. Guignoni ..
14 Calim, J. Queiroz . . .
15 Cavaignac, R. Freire . .V\" Espaço, F. Carlos 

6<? PAREÔ — 1 mil 600 me.
tros

1 600 METROS - RECORDE - FARINELLI - 1'37" 2/5 - (AREIA)19 Pavada, J. Ricardo 54
2? Terribles, J. M. Silva SEXTO PAREÔ - AS J2HJ0M

A. P. Silva
S. P. Gome»F. SaraivaS. M. Almeida
E. Morgado Neto
H. Cunha
W. G. OliveiraW. MelrellesW. Meirelles

1-1 El Asterus, J. M. Silva
2 Verdagon, E. Ferreira

2-3 Vellelri, F. Esloves .
4 Laringolo, F. Pereira .

3-5 lano, G. F. Almeida
6 Falis, J. Queiroz . . .

4-7 Maior Kid, E. Freire .
8 McLaren, L. Gonzalez ." Easy Love, J. Escobar

Vencedor (5) Cr$ 2,70 —
Dupla (34) Cr$ 5,20 — Pia-
cês (5) Cr$ 7,30 e (9) Cr$
2,20 — Tempo: lm44s4/5 —
Treinador: A. V. Neves —
Filiação: Uruguayo em
Pastilla.

1 300 METROS - RECORDE - YARD - 1'18"3/S - (AREIA)
SÉTIMO PAREÔ - AS 22H50M

W. MeirelleiW. MeirellesS. MoralesS. MoralesC. MorgadoA. Morales .
A. MoralesW. G. Oliveira
A. AraújoE. CoutinhoN. P. Gomes F9

29 ( 8) Doctor Snow e Q. Show
6>? (11) Freitas c Quadrillon
29 ( 6) Quenoir e Boots
19 ( 7) Carcassone e F. " Kreisler
19 (13) Angaó e Azimulh
49 (10) Inscrito e Yapur
39 (12) Trimer e Melvin
69 (10) Aporé e Tessino
89 (12) Olden Times e Ezracn
49 ( 8) Doctor Snow e Smetana
V? (11) Vol Au Vent e G. Canyon

1-1 Smetana, J. Malta ••••'); ^" Iron Love, F. ereir . . »
2-2 Diurno, J. Ricardo . . ^" Dine Bird, G. Alves ... 3

3 Number One, C. Morgado 56
3-4 Q. Place, E. Ferreira . 5b" Quadro Negro, A. Oliveira 55

5 Yapur, J. M. Silva .... 55
4-6 Mister Yata, M. Vaz . . 53

King Braza, A. Abreu . 55
Don Criitobal, J. Pinto . 5 55

79 PAREÔ — 1 mil metros

19 Banlifa, O. Rodrigues

29 Fon, F. Per. Filho 54

Vencedor (1) Cr$ 6,10 —
Dupla (13) Cr$ 4,40 — Pia-
cês (1) Cr$ 2,20 e (1) Cr$
1,60 — Tempo: lm03s3/5 —
Treinador: J. Borionl — Fi-
fiação: El Callía em Ali
Well.

8? PAREÔ — 1 mil metros

19 Destaque, D. Neto 58
29 Fergus, R. Freire 56

Vencedor (3) Cr$ 2,90 —
Dupla (24) Cr$ 4,40 — Pia-
cês (3) Cr$ 2,20 e (10) Cr$
24,20 — Tempo: lm04s2/5

Treinador: J. U. Freire
Filiação: Jovial em Saio-

magry.

99 PAREÔ — 1 mil metros

1*18" 3/5 - (AREIA)1 300 METROS - RECORDEOITAVO PAREÔ - AS 23H20M
C. I. P. NuneiS. MoralesA. MoraloiJ. B. Sllv»F. SaraivaF. P. Lavor
S. M. Almeida
R. TripodiG. L. Ferreira

1 000 METROS - RECORDE - SWEET SPY - 1W - (AREIA)
- DUPLA EXATA -NONO PAREÔ

V09" I H. Pores
1'02"3 i A. Morales
I'08"2 Z. D. Guede»
1'09"4 R. Tripodi

58"2 R. Tripodi
1'08"2 E. Cardoso
1'16"3 L. Acuhi
1'30"1 J. B. Silve
V01" | J. BorloniO. Cardoso
1 '09"4 A. Nahid
1'01"1 A. Nahid
1'16"3 E. Morgado Neto
1'30"1 I B. Ribeiro

1 100 NP1 000 NP1 100 NL1 100 NL1 000 GL1 100 NL1 200 NLI 400 AP1 000 NUEstreante1100 NL1 000 NL1 200 NL1 400' AP

29 (11) Quintanera e Trothilde
50 ( 7) Dama de Copas e Yvonina
89 (. 9) Native, Forest e Trothilde
29 (12) Jou e Bilú Tetéia

119 (13) Kratie e Maribi99 ( 9) Native Forest e Trothilde
29 ( 6) Queen Norma e Trothilde
59 (10) Dona Rosa e Flaghip

109 (10) Recompense e JouEstreante39 (12) Jou e Farceuse99 (11) Bancada e Ciem59 ( 6) Queen Norma e Chapada
109 (10) Dona Rosa e Flagship

1-1 Quett, P. Cardoso .... 56
Que Moza, A. Oliveira . . 56
Aba Time, C. Morgado . . 56

2-4 Fraceuse, F. Esteves .... 56" Juang Ho, G. F. Almeida 13 56
5 Madel, E. B. Queiroz ... 56

3-6 Chapada, J. Ricardo . . 56
Etule, E. Freire .... 10 56
Juga, R. Freire 14 56
Mis» Bagdad, E. Ferreira 56

4-10 Bilú Tetéia, J. M. Silva . 12 56
11 Corona Real, R. Silva . . 56
11 Josep. Cherié, F. Pereira 11 56
12 Floriade, M. Peres 56

19 Aquiléa, E. Ferreira 56
29 Dilma, J. Ricardo 56 RETROSPECTO

heraclio
GRISSIA
EL DJEM
ELCA
CEDRO DO LYBANO
EL ASTERUS
DINE BIRD
PRINCESA LAURA
BI LU TETÉIA

TAVÃO
DAMA DA PLANÍCIE
INSTANTÂNEO
SUZANNE LENGLEN
KINGS
VELLETRI
IRON LOVE
VAILLANTE
JUANG HO

1.» PÁREO: CINDERELLO
2.° PÁREO: SALZBURG
3.° PÁREO: QUART1
4.° PÁREO: DUDINKA
5.° PÁREO: EMERILLON
6.° PÁREO: MAJOR KID
7.° PÁREO: QUADRO NEGRO
8.° PÁREO: RELY II
9.° PÁREO: QUEST

Vencedor (2) CrS 3,10 —
Dupla (11) CrS 5,40 — Pia-
cês (2) Cr$ 2,20 e (1) Cr$
2,10 — Tempo: lm02s2/5 —
Treinador: L. Ferreira —
Filiação: Felício em Maru-
ca — Movimento geral de
apostas: Cr$ 9 milhões 891
mil 214.
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Rono, melhor do mundo

em 4 
provas, 

diz hoje

se vem à São Silvestre

An|UIW*/AP

São Paulo — O quenlano
Henry Rono, recordista
mundial das provas dc 3
mil rasos, 3 mil com obstá-
civlos, 5 c 10 mil metros, foi
convidado a participar da
54a. Corrida Internacional
de São Silvestre, na noite
de 31 do corrente, e dará
a resposta hoje.

O finlandês Marttl Vai-
inlo, atual campeão europeu
dos 10 mil metros, chegou
ontem a esta Capital e com
ele o norueguês Eric Bergc,
o sueco Goran Bengtsson,
o belga Vick Shoofs, os
alemães Manfred Seffny e
Rofcymann e o francês Da-
mil Giffard. Marttl Vainio
perdeu o material de trei-
namento durante a viagem

e ontem foi h cidade com-
pi ar novo equipamento.

Todos os atletas estran-
gel tos estão treinando no
Parque do Ibirapuera, exce.
to o português Fernamdo
Mamede, que fae exercidos
na pista dc tartan do Iblra-
puera. Mamede é considera-
do um dos favoritos da pro-
va. Tem 27 anos e em seu
pais é recordista nacional
das provas de 400 m 80mm,
e 5 mil, neste último com
o tempo de 13ml7s7, o se-
gundo melhor da Europa.

O colombiano Domingo
Tibaduiza, campeão do ano
passado, está sendo aponta-
do como o grande favorito,
por conhecer plenamente o
percurso de 8 mil 500 me-
tros.

Yastclienko, recordista em

altura, o melhor cia Europa

Varsóvia — O atleta so-
viético Vladimir Yastchen-
ko, recordista mundial do
salto e|.n altura, com a mar-
de 2,34m, foi eleito ontem
o atleta ido ano, pelas agên-
cias de noticias de toda a
Europa. Obteve 151 ponitos,
contra 144 dados à italiana
Sara Staneoni, pelo recorde
de 2,01m no salto. O tercei-
ro colocado foi o tenista
sueco Bjorn Borg, tricam-
peão no torneio de Wimble-
don.

MARAVILHA

Yastclvenko nasceu c m
1959, na cidade .de Zaporod-
Je, na União Soviética. Aos
11 anos começou a praticar
atletismo e o seu primeiro
resultado na prova de salto
em altura foi l,40m. Lenta-
mente, de ano para ano, ele
melhorou cinco centime-

ros. Até 1973, a sua marca
era de l,70m.

A partir de 1974 começou
A saltar acima dos idote me-
tros, conseguindo 2,0 3 m,
neate ano. Daí para a £ren-
te, a ascensão foi mais rápi-
da, e de 2,12m (1975) passou
paira 2,22m 1976. O primeiro
recorde miuimdial deste estu-
dante de Educação Fisica
ocorreu em 1977, quando
melhorou em um centime-
fcro a marca de 2,32m, do
norte-americano Dwi'ght
Stones.

Mas o grande fei'to de
Yastclienko, em 78, foi di'a
16 de junho, na cMade de
Tiflis (URSS), quando me-
lhorou a própria marca,
elevando-a a para 2,34m.
Dois meses depois, saltou
2,35m, em recinto fechado,
resultado sem validade pa-
ra recorde ao ar liivre.

Rústica Nacional-Leme já
tem quase 200 inscritos

A Corrida Rústica Hotel
Nacional — Leme, domingo,
com o percurso de 12km, já
conta com cerca de 200 iras-
critos. Aberta para mulhe-
res e para homens de mais
de 35 anos, a competição
tem como objetivo principal
a confraternização entre os
corredores que treinam sem
espirito de competição.

A largada será às 6h da
manhã, em frente ao Hotel
Nacional e a chegada no
Forte do Leme. Este ano,
os atletas poderão dispor de
um posto de água, no Posto
6, na altura do Clube dos
Marimbás. Durante todo o
trajeto, haverá cronome-
tristas anunciando as pas-
s age ns.

Entre os mui tos corre do-
res conhecidos, estão os ve-

teranos José Silveira — o
Atletinha — de 66 anos; o
Cônsul norte-americano
Danny Root e o italiano
Paimo Rogmagna, de 6 7
anos, o mais velho atleta
da corrida do amo passado.

CORRIDA
INTERNACIONAL
LEBLON—LEME

Com a participação de ai.
guns atletas da Corrida São
Silvestre, como hors con-
cours e aberta para 'iodas
as categorias de corredores,
será realizada no dia 6 de
janeiro, às 7h, a Corrida In-
ternacional Leblon—Leme,
com um percurso de ôkm,
sendo a largada no final do
Leblon e a chegada no For-
te do Leme.

Case derrota Noah na

melhor 
partida pelo

Torneio da Austrália
Melbourne — A partida

mais expressiva pela roda-
da de ontem do Campeona-
to Aberto de Tênis da Aus-
trália reuniu o australiano
Ross Case, campeão de du-
pias de Wimbledon, e o jo-
vem francês Yannik Noah,
de 18 anos. Case, que che-
gou a perder os dois primei-
ros sets, por 4/6 e 4/6, não
se apresentou muito bem,
embora tenha ganho os três
sets seguintes, por 6/3, 6/3
e 6/1.

Ao contrário ido que se es-
. perava, quem mais se des-

¦tacou na partida foi o jo-
vem Noah, que, além de ter
jogado muito bem, recebeu
aplausos calorosos do públi-
co. Em outro jogo que moti-
vou a torcida, enfrenta-
ram-se o australiano Phil
Dent e o francês Pascal
Portes. Phil levou 3 horas
e 30 minutos para conseguir.
derrotar o adversário, che-
gando, inclusive, a perder o
segundo e terceiro set por
2/6 e 1/6, porém ganhou o
primeiro por 7/6 e os idois
últimos por 6/2 e 6/1.

Embora o Aberto da Aus-
trália apresente tenistas co-
mo José Luis Clerc, Guiller-
mo Villas, Arthur Ashe e
outros, os 10 melhores do
mundo estão ausentes. To-
davia a ausência mais sen-
sivel é, sem dúvida, a do
sueco Bjorn Borg, que não
quis competir, para passar
as festas de fim de ano jun-
to a seus pais e à noiva,
a tenista romena Marlaha
Simionescu.

Borg preferiu não partici-
par do final da temporada
para reiniciar em 1979 com

um objetivo único: ganhar
as quatro competições do
Grande Slam — R o 1 a n d
Garros (França), Flushing
Meado ws (EUA), Austrália
e Wimbledon. O campeão
atual deste torneio só retor-
nará às competições e m
fins de janeiro, tendo' re-
nunciado a disputar o Mas-
ter, no Madison Square
Garden de Nova Iorque, en-
tre os óito melhores classifi-
cados do Grand Prix.

ABERTO DA AUSTRÁLIA £

John James (Austrália) 6/4, 6/0, 6/7, 4/6 e 6/2 David Carter (Austrália)
Paul Kron (Austrália) 7/5, 2/6, 6/3 e 6/1 Geoff Masters (Austrália)
Tonny Roche (Austrália) 6/3, 6/0 e 6/3 lon Tiric (Romênia) #
Ken Rosewall (Austrália) 6/2, 6/4 e 6/3 Carey Stanbury (EUA)
Russel Simpson (Nova Zelandia) 6/2, 6/2 e 6/3 Richard Bohrnstedt EUA)
John Alexander (Austrália) 6/4, 7/6 e 6/4 Peter Campbell (Austrália)
Brad Drewett (Austrália) 4/6, 6/4, 6/2 e 6/1 Ray Ruffels (Austrália)
John Sadri (EUA) 6/3, 7/6 e 6/4 Noel Phillips (Austrália)
Arthur Ashe (EUA) 6/3, 6/3 e 7/6 Bruce Kleege (EUA)
Dale Collings (Austrália) 6/4, 4/6, 6/4 e 6/3 Gilles Moreton (França)
Bob Giltinan (Austrália) 6/7, 6/4, 6/3, 6/7 e 9/7 Ismael El Shafei (Egito)
Dick Crealy (Austrália) 6/4, 7/5 e 6/3 Warren Maher (Austrália)
Ross Case (Austrália) 4/6, 4/6, 6/3, 6/3 e 6/1 Yannik Noah (França)
Bernie Mutton (África do Sul) 6/3, 6/3, 5/7 e 6/1 Cliff letcher (Austrália)
Phil Dente (Austrália) 7/6, 2/6, 1/6, 6/2 e 6/1 Pascal Portes (França)
John Marks (Austrália) WO José Luis Clerc (Argentina)
Bob Carmichael (Austrália) 6/2, 6/3 e 6/2 Andrew Jarrett (Inglaterra)
Sherwood Stewart (EUA) 6/7, 6/2, 6/1 e 6/4 Richard lewit (Inglatarra)
<im Warwick (Austrália) 6/4, 6/4 e 6/4 Chris Freyss (França)

u
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Cai^^^^ovTrêverenciado pela Guarda; vencido, korchnoi se recupera com ioga
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O xadrez,viveu, em 1978,
um ano muito movimentado.
A começar pela sucessão de
batalhas travadas por Anato-
ly Karpov e Viktor Korchnoi,
dentro e fora do tabuleiro, na
distante cidade filipina de Ba-

guio. Mais do que um título
mundial, o que se disputou ali,

num match longo e tumultua-
do, foi o próprio prestígio do
xadrez soviético, perdido em
1972 quando Bobby Fischer
destronou espetacularmente o
então campeão Boris Spaski.
Muita política — e sobretudo
as atitudes um tanto estapa-
fúrdias do dissidente Korchnoi

— marcaram o match, que ao
final manteve o jovem Karpov
como campeão. Mas o xadrez,
em 1978, foi muito mais do

que isso. Em Buenos Aires co-
mo em Imbé, no Rio como em
Tblisi, houve importantes com-
petições que mantiveram o
jogo sempre em evidência.

Karpov vcnccu ci maiov batalhei

Quando chegou ao fim o viat-
cli entre Anatoly Karpov e Viktor
Korchnoi, após três meses de due-
los nem sempre esportivos (além do
desafio politico, a poucos metros,
na platéia, parapsicólogos e gurus
causaram sempre alguma confu-
são), a União Soviética se viu ali-
viada de um incômodo problema:
estava vencido o dissidente Kor-
chnoi e assegurada a hegemonia da
escola oficial com a conquista do
principal titulo do xadrez mundial.

Depois disso, a União Soviética
ficaria com outros dois títulos de
grande importancia: o mundial fe-
minino (afinal, eram mesmo duas
soviéticas as finalistas) e ainda as
Olimpíadas femininas, realizadas
na Argentina. No mesmo país, en-
tretanto, os soviéticos sofreram sua
única decepção este ano: perderam
para a Hungria as Olimpíadas mas-
culinas, uma derrota que não deu
para abalar sua supremacia.

Karpov, a confirmação

O 7riatcli desenvolvido em Ba-
guio, nas Filipinas, foi uma das
mais longaá decisões da história
dos mundiais de xadrez. Apenas em
1927, na disputa entre Alekhine e
Capablanca, em Buenos Aires, fo-
ram jogadas mais partidaá: 34 ao
todo, com a vitória de Alekhine por
6 a 3 >3 25 empates. Este ano, a vi-
tória de Karpov foi apertada: 6 a 5
e 21 empates, num total de 32 par-
tidas, que não se caracterizaram
pelo brilho.

A primeira vitória ocorreu ape-
nas na oitava partida. Após uma
abertura malfeita de Korchnoi.
Karpov venceu em 28 lances; de
modo esmagador. Nas 19 partidas
seguintes, Karpov conseguiu uma
vantagem de 5 a 2, mas em apenas
mais quatro encontros o match es-
tava empatado em 5 a 5 tf o pri-
meiro a conseguir uma vitória seria
o campeão.

A essa altura, os nervos de am-
bos já não eram os mesmos. A ten-
são e o desgaste eram mais per-
ceptiveis nos 47 anos de Korchnoi
do que nos 27 de Karpov. E Karpov
manteve assim o titulo herdado do
genial Bobby Fischer. Na 32a. par-
tida, vitima do nervosismo e com
problemas de tempo, Korchnoi
abandonou no 41° lance.

Ao final, foram três meses de
disputa e 1 mil 528 lances distrl-
buidos pelas 32 partidas. Assesso-
rado inicialmente pela alemã-orl-
ental Petra Leeuwerik — presa em
1947 sob a acusação de espiã dos
Estados Unidos, o que nunca ne-
gou, como ferrenha anticomunista
— e depois por dois gurus da sei-
ta Ananda Marga, Korchnoi ter-
minou derrotado. Pela idade, tal-
vez não chegue novamente a uma
decisão mundial. Karpov, pelo con-
trário, precisava provar que o titu-
lo conquistado com o abandono do
norte-americano Fischer não foi
ocasional e, apesar da falta de ge-
nialidade, conseguiu.

A veterana Nona Gaprindashl-
vili era campeã mundial desde 1962.
Porém, encontrou na Juventude e
estilo mais agressivo de Maya Chi-
burdanidze uma rival à altura e
terminou perdendo a hegemonia.
Maya nasceu em Tbilisi e, em 1973,
com 12 anos, conquistou o titulo
de mestra, tendo participado pela
primeira vez do Campeonato Femi-
nino da União Soviética e da Copa
URSS. v

De lá para cá, teve uma gran-
de evolução e, quando alcançou a
decisão do titulo mundial, já era
até mesmo apontada a fàvorita. O
match não chegou às 16 partidas
estipuladas: Maya completou 8,5
pontos na 15a., contra 6,5 de No-
na, e se sagrou campeã. Agora, os
soViéticos estão revelando um no-
vo talento: Mavzliuda Jamrakulo-
va, de Samarcanda, cidade histó-
rica entre o Don e os Urais. Com
apenas 13 anos e os ensinamentos
do ex-campeão mundial, Tigran .
Petrosian, já obteve inúmeros titu-
los escolares e entrará agora no
Campeonato Soviético Feminino.

URSS x Hungria

Os soviéticos chegaram a Bue-
nos Aires como grandes favoritos
da 23a. Olimpiáda Mundial Mas-
culina e as soviéticas, por sua vez,
como candidatas absolutas na 8$.
Olimpíada Mundial Feminina,
disputada paralelamente. Entre-
tanto, liderados por Lajos Portisch,
os húngaros mostraram uma im-
pressionante regularidade e derro-
taram os soviéticos na contagem
geral, por um ponto apenas de di-
ferença, quebrando uma hegemo-
nia de 12 olimpíadas consecutivas.

Para os húngaros, o feito não
foi inédito. A equipe que competiu
nos tabuleiros argentinos apenas
lembrou o bicampeonato húngaro
conquistado nas primeiras olim-
piadas, em Londres, em 1927, e em
Haia, no ano seguinte. Já para o
Brasil, a 27a. posição, atrás da Ar-
gentina, da estreante China, do
México e da Colômbia e igualado
às Filipinas, à Nova Zelandia e à
Indonésia, foi simplesmente decep-
cionante.

E no mesmo nível se enquadrou
a equipe-brasileira feminina, fican-
do com a 20a. colocação na classi-
ficação geral da sua Olimpíada. As
soviéticas foram insuperáveis e
continuam invictas em sete com-
petições de Que participaram. Elas
só não são octocampeãs porque dei-
xáram de comparecer à 7a. Olim-
piada, em Haia.

Nona Gaprindashivili, Maya
Chiburdanidze (primeiro tabulei-
ro), Nana Alexandria e Elena
Ahmilovskaya. compuseram a equi-
pe soviética. Em segundo ficaram
as húngaras e, em terceiro,' as ale-
más ocidentais. As únicas vitórias
brasileiras ocorreram nos salões
onde se realizaram os congressos
da FIDE. Ali, o presidente da CBX,
Sérgio Farias, conseguiu eleger o

brasileiro Lincoln Lucena para
presidente da Zona 8 da FIDE
(América do Sul), homologou os
títulos de mestres internacionais
de Francisco Trois e Herman Clau-
dius, além de garantir o patrocí-
nio dos Interzonais Masculino e
Feminino, que serão no Rio, no
próximo ano.

Trois e Herman

no Interzonal

O Brasil também conquistou
boas vitórias em 78 no 10' Zonal
Sul-Americano Masculino, dispu-
tado em Imbé, Municipio de Tra-
mandai, no Rio Grande do Sul, com
13 enxadristas de cinco paises. O
gaúcho Francisco Trois foi o cam-
peão, com nove pontos dos 12 pos-
síveis, enquanto o argentino Luis
Bronstein e Herman Claudius ter-
minavam igualados em s e g u n do
com 8,5 pontos cada um. Os três
asseguraram, de qualquer maneira,
a presença no Interzonal do próxi-
mo ano, etapa anterior ao Torneio
de Candidatos do título mundial.

Além do título, Trois conseguiu
ainda a norma de mestre interna-
cional, junto com Herman Clau-
dius, Luis Bronstein e o atual cam-
peão argentino, Jaime Emma. Os
dois brasileiros tiveram uma atua-
ção muito boa: Trois exibiu prepa-
ro técnico e psicológico, não se aba-
lando nem mesmo com duas der-
rotas consecutivas, na oitava e no-
na rodadas, para Bronstein e Em-
ma; Herman Claudius perdeu uma
única partida, para Bronstein, e se
tornou o quinto brasileiro a pos-
suir o titulo de mestre internacio-
nal, que há muito perseguia.

No Zonal Sul-Americano Femi-
nino, as brasileiras não foram mui-
to bem. A chilena Berna Carrasco
e a argentina Edith Soppe, cam-
peãs com 4,5 pontos, se classifica-
ram para o Interzonal de setembro,
no Rio. A brasileira Ruth Cardoso
ficou empatada em terceiro com a
argentina Alicia Vasquez, ambas
com quatro pontos, enquanto Ilus-
ka Simonsen e a argentina Julia
Árias terminavam na quinta posi-
ção, com 3,5 pontos. As últimas co-
locadas foram a brasileira Ivone
Moisés, com 2,5 pontos, e a uru-
guaia Isabel de los Santos, com 1,5.

Por fim, o Brasil ainda vai in-
dicar mais um representante para
disputar o Interzonal do Rio de Ja-
neiro, no próximo ano, ao lado de
Henrique Mecking, o Mequinho. Es-
te quarto representante — pois
Francisco Trois e Herman Claudius
já estão cèrtos — será conhecido
agora em janeiro, após o desempa-
te do Campeonato Brasileiro em
que quatro enxadristas ficaram em
primeiro. Além do próprio Trois e
de Claudius, disputarão os paulis-
tas Cícero Braga e Alexandru Se-
gal, sendo a quarta vaga para o In-
terzonal decidida entre estes dois
últimos.

O Haiiilct desapontado

MACEIÓ 

— Pois é, tivemos dc desdo-
brar as "Pragas" para facilitar nosso
trabalho, o que o Almirante nos pro*.
meteu e também para podermos ajio-

dá-lo na tarefa hercúlea da limpeza das ca-
valariças de augalaias. Agora trata-se da tele-
visão, como concorrente direto e que tira pú-
blico dos estádios, e da Loteria Esportiva.
É evidente que a televisão não leva ninguém ,
ao jogo. Os estádios já estavam entupidos
de gente, antes dela.

Nas Olimpíadas então nem se fala: os''
estádios estão vazios. Dou outro exemplo gri-
tante: em 1963, quando a TV e o rádio esta-
vam em greve (um dia antes ou um dia de-
pois da morte do Presidente Kcnnedy), jo-
gavam Fluminense e América, sem¦ valer na-
da a não ser o próprio jogo. Disparados na
frente, tínhamos Botafogo e Flamengo. En-
tão, Fluminense x América normalmente era
um jogo para 10 ou 15 mil pessoas. Com a
greve da televisão e do rádio, 84 mil com-
pareceram ao Maracanã.

Alguns coleguinhas pensam erradamente
que não televisionar os prejudica. Nada disto
e me bato por esta causa há 20 anos. O que
prejudicará é quando estivermos transmitiu-
do um espetáculo que já não interessa mais
a ninguém. À medida que o futebol está fi-
cando desprestigiado, <? público telespecta-
dor diminui e vamos todos diminuindo tam
bém na perda do mercado.

Discutir se a televisão tira ou não pú-
blico dos jogos é até brincadeira. Mas isto
não é o pior: A televisão cria um público,
gerações até, de telespectadores e não um
público que vai ao campo. Mesm.o que pague
não é bom negócio. O mesmo que atores tra-
balhando para um teatro vazio.

Laurence Oliver seria uma droga, um
Hamlet desapontado, declamando para as
poltronas desertas. E ai entra a Loteria Es-
portiva. Juntamente com a TV fazem o tor-
cedor ficar em casa. Claro: primeiro, o tor-
cedor se transforma em apostador e, ao mes-
mo tempo, participa do espetáculo sem sair-,
porque está informado. E a mulher concor-
da, porque tudo fica mais barato e ainda
tem uma chance (em 1 milhão 500 e caque-
rada contra a dela) de acertar.

Os clubes, e principalmente a direção do
futebol brasileiro, estão no dever de fazer
exigências indispensáveis para a sobrevivên-
cia do próprio futebol e não se admirem: no
dia seguinte em que a televisão verificar nos
seus índices que o futebol não está dando
mais, pula para outro negócio: e isto me
parece bem feito. Afinal de contas eles não
são trouxas como o pessoal do futebol, pouco
preocupado com o prejuízo, que fica por con-
ta da viúva. Um acordo regido deve ser ela-
borado. «AW

Menos Loterias e mais lucros para os""
clubes de ¦primeira categoria (são estes que~
garantem a grandeza do futebol brasileiro -
e qualquer tentativa de igualitarismo não -

passaria de pilantragem ostensiva). Outro
acordo regido sobre toda e qualquer imagem,
no momento gratuita (V.T., repetições de
gols, filmes etc.), e que obviamente vulga-
riza o futebol e tira o público dos campos.

José o sábio Hebreu, filho de Jacó, re-
sumiria tudo no binômio: (1) Um calendário
nacional, com jogos de equipes niveladas de
primeira categoria e por regiões. (2) Um
acordo, defendendo os interesses do futebol,
com a televisão e a Loteria. O futebol é só-
cio dos dois, apenas não participa ãos lu-
cros. José, o Hebreu, jamais toparia isto.

Xadrez vai utilizar

no Pan-Americano de

Minas sistema suíço

Belo Horizonte — O presidente da Federa-

ção Mineira de Xadrez, Pedro Borges de Olivei-
ra, informou, nesta Capital, que apesar das di-
vergências o sistema suíço deve ser o adotado
no Campeonato Pan-Americano, a ser disputado
na sede do Clube de Xadrez de Belo Horizonte,

a partir de quarta-feira. Para isso, a Federação
Mineira só depende da confirmação do número
de participantes pela Federação Internacional
de Xadrez (FIDE).

Pedro Borges, porém, reconheceu que este
• sistema é justo apenas para o vencedor da com-

petição, porque os perdedores, na primeira ro-
dada, só enfrentam adversários consideiados
fracos. Mas, segundo ele, é o único exequivel

para torneios de curta duração, como este, pois
em qualquer outro sistema as disputas se desen-
rolariam, no mínimo, durante 10 dias.

Sem ajuda

O presidente da Federação Mineira afirmou

que não espera auxílio financeiro da Confedera-

ção Brasileira de Xadrez, porque, no torneio an-

terior, ela prometeu uma ajuda de CrS 10 mu

e até hoje o dinheiro não chegou. Borges acres-

centou que este ano serão gastos mais de CrS

50 mil com despesas de participantes estrangei-

ros, sem contar o valor dos prêmios para os

vencedores.
Embora Pedro Borges ainda não tenha de-

terminado quanto a Federação gastará para

premiar os vencedores, adiantou que já está pe-
dindo auxílio de empresas particulares para
comprar peças oficiais e 10 relógios, cada um
ao preço de CrS B mil.
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Rono, melhor do mundo
em 4 provas, diz hoje
se vem à Sâo Silvestre

A.«yl«/AP

São Paulo — O queniano
Henry Rono, recordista
mundial das provas de 3
mil rasos, 3 mil com obstá-
culos, 5 e 10 mil metros, íoi
convidado a .participar da
54a. Corrida Internacional
de São Silvestre, na noite
de 31 do corrente, e dará
a resposta h^je.

O finlandês Marttl Vai-
nio, atual campeão europeu
dos 10 mil metros, chegou
ontem a esta Capital e com
ele o norueguês Eric Berge,
o sueco Goran Bengtsson,
o belga Vlck Shoofs, os
alemães Manfred Seffny e
Rofcymann e o francês Da-
mil Glffard. Marttl Vainio
perdeu o material de trei-
namento durante a viagem

e ontem íoi à cidade com-
prar novo equipamento.

Todos os atletas estran-
gelros estão treinando no
Parque do Ibirapuera, exce.
to o português Fernanda
Mamede, que faz exercícios
na pista de tartan do Iblra-
puera. Mamede é considera-
do um dos íavoritos da pro-
va. Tem 27 anos e em seu
pais é recordista nacional
das provas de 400 m 80nvm,
e 5 mil, neste último com
o tempo de 13ml7s7, o se-
gundo melhor da Europa.

O colombiano Domingo
Tibadulza, campeão do ano
passado, está sendo aponta-
do como o grande favorito,
por conhecer plenamente o
percurso de 8 mil 500 me-
tros.

Yastchenko, recordista em
altura, o melhor da Europa

Varsóvia — O atleta so-
viético Vladlmlr Yastchen-
ko, recordista mundial do
salto emi altura, com a mar-
de 2,34m, foi eleito ontem
o atleta do ano, pelas agên-
elas de noticias de toda a
Europa. Obteve 151 pontos,
contra 144 dados à italiana
Sara Simeoni, pelo recorde
de 2,01m no salto. O tercei-
ro colocado foi o tenista
sueco Bjorn Borg, tricam-
peão no torneio de Wimble-
don.

MARAVILHA

Yastchenko nasceu, em
1959, na cidade de Zapórod-
Je, na União Soviética. Aos
11 anos começou a praticar
atletismo e o seu primeiro
resultado na prova de salto
em altura foi l,40m. Lenta-
mente, de ano para ano, ele
melhorou cinco centíme-

ros. Até 1973, a sua marca
era de l,70m.

A partir de 1974 começou
e saltar acima' dos dois me-
tros, conseguindo 2,0 3 m,
neste ano. Dai para a f ren-
te, a ascensão foi mais rápi-
da, e de 2,12m (1975) passou
para 2,22m 1976. O primeiro
recorde mundial deste estu-
dante de Educação Fisica
ocorreu em 1977, quando
melhorou em um centime-
tro a marca de 2,32m, do
norte-americano D w i g h t
Stones.

Mas o grande feito de
Yastchenko, em 78, foi dia
16 de junho, na cidade de
Tiflis (URSS), quando me-
lhorou a própria marca,
elevando-a a para 2,34m.
Dois meses depois, saltou
2,35m, cm recinto fechado,
resultado sem validade pa-
ra recorde ao ar livre.

Rústica Nacional-Leme já
tem quase 200 inscritos

A Corrida Rústica Hotel
Nacional — Leme, domingo,
com o percurso de 12km, já
conta com cerca de 200 ins-
critos. Aberta para mulhe-
res e paira homens de mais
de 35 anos, a competição
tem como objetivo principal
a confraternização entre os
corredores que treinam sem
espírito de competição.

A largada será às 6h da
manhã, em frente ao Hotel
Nacional e a chegada no.
Forte do Leme. Este ano,
os atletas poderão dispor de
um posto de água, no Posto
6, na altura do Clube dos
Marimbas. Durante todo o
trajeto, haverá cronome-
èristas anunciando as pas-
sagens.

Entre os muitos corredo-
res conhecidos, estão os ve-

teranos José Silveira — d
Atletinha — de 66 anos; o
Cônsul norte-americano
Danny Root e o Italiano
Palno Rogmagna, de 6 7
anos, o mais velho atleta
da corrida do ano passado.

CORRIDA
INTERNACIONAL
LEBLON—LEME

Com a participação de ai-
guns atletas da Corrida São
Silvestre, como hors con-
cours e aberta para todas
as categorias de corredores,
será realizada no dia 6 de
janeiro, às 7h, a Corrida In-
ternacional Leblon—Leme,
com um percurso de 3km,
sendo a largada no final do
Leblon e a chegada no For-
te do Leme.

Case derrota Noah na
melhor partida pelo
Torneio da Austrália

Melbourne — A partida
mais expressiva pela roda-
da de ontem do Campeona-
to Aberto de Tênis da Aus-
trália reuniu o australiano
Ross Case. campeão de du-
pias de Wimbledon, e o jo-
vem francês Yannik Noah,
de 18 anos. Case, que che-
gou a perder os dois primei-
ros sets, por 4/6 e 4/6, não
se apresentou muito bem,
embora tenha ganho os três
sets seguintes, por 6/3, 6/3
e 6/1.

Ao contrário do que se es-
perava, quem mais se des-
tacou na partida foi o jo-
vem Noah, que, além de ter
jogado multo bem, recebeu
aplausos.calorosos do públi-
co. Em outro jogo que moti-
vou a torcida, enfrenta-
ram-se o australiano Phll
Dent e o francês Pascal
Portes. Phil levou 3 horas
e 30 minutos para conseguir
derrotar o adversário, che-
gando, inclusive, a perder o
segundo e terceiro set por
2/6 e 1/6, porém ganhou o
primeiro por 7/6 e os dois
últimos por 6/2 e 6/1.

Embora o Aberto da Aus-
trália apresente tenistas co-
mo José Luis Clerc, Guiller-
mo Villas, Arthur Ashe e
outros, os 10 melhores do
mundo estão ausentes. To-
davia a ausência mais sen-
sivel é, sem dúvida, a do
sueco Bjorn Borg, que não
quis competir, para passar
as festas de fim de ano jun-
to a seus pais e à noiva,
a tenista romena Mariana
Simionescu.

Borg preferiu não partici-
par do final da temporada
para reiniciar em 1979 com

um objetivo único: .ganhar
as quatro competições do
Grande Slam — Roland
Garros (França), Flushing
Meadows (EUA), Austrália
e Wimbledon. O campeão
atual deste torneio só retor-
nará às competições em
fins de janeiro, tendo re-
nunciado "a disputar o Mas-
ter, no Madison Square
Garden de Nova Iorque, en-
tre os oito melhores classifi-
cados do Qrand Prix.

ABERTO DA AUSTRÁLIA

John James (Austrália) 6/4, 6/0, 6/7, 4/6 e 6/2 David Carter (Austrália)

Paul Kron (Austrália) 7/5, 2/6, 6/3 e 6/1 Geoff Masters (Austrália)

Tonny Roche (Austrália) 6/3, 6/0 e 6/3 lon Tiric (Romênia)

Ken.Rosewall (Austrália) 6/2, 6/4 e 6/3 Carey Stanbury (EUA)

Russel Simpson (Nova Zelândia) 6/2, 6/2 e 6/3 Richard Bohrnsledt EUA)

John Alexander (Austrália) 6/4, 7/6 e 6/4 Peter Campbell (Austrália)

Brad Drewett (Austrália) 4/6, 6/4, 6/2 e 6/1 Ray Ruffels (Austrália)

John Sadri (EUA) 6/3, .7/6 e 6/4 Noel Phillips (Austrália)

Arthur Ashe (EUA) 6/3, 6/3 e 7/6 Bruce Kleege (EUA)

Dale Collings (Austrália) 6/4, 4/6, 6/4 • 6/3 Gilles Moreton (França)

Bob Giltinan (Austrália) 6/7, 6/4, 6/3, 6/7 e 9/7 Ismael El Shafei (Egito)

Dick Crealy (Austrália) 6/4, 7/5 e 6/3 Warren Maher (Austrália)

Ross Case (Austrália) 4/6, 4/6, 6/3, 6/3 e 6/1 Yannik Noah (França)

Bernie Mutton (África do Sul) 6/3, 6/3, 5/7 e 6/1 Cliff Lelcher (Austrália)

Phil Denie (Austrália) 7/6, 2/6, 1/6, 6/2 e 6/1 Pascal Portes (França)

John Marks (Austrália) WO José Luis Clerc (Argentina)

Bob Carmichael (Austrália) 6/2, 6/3 e 6/2 Andrew Jarrett (Inglaterra)

Sherwood Stewart (EUA) 6/7, 6/2, 6/l e 6/4 Richard Lewis (Inglaterra)
- Kim Warwick (Austrália) 6/4, 6/4 e 6/4 Chris Freyss (França)
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Calrvpeãô, Karpov é reverenciado pela Guarda; vencido, Korchnoi se recupera com ioga

O xadrez viveu, em 1978,
um ano muito movimentado.
A começar pela sucessão de
batalhas travadas por Anato-
ly Karpov e Viktor Korchnoi,
dentro e fora do tabuleiro, na
distapte cidade filipina de Ba-
guio. Mais do que um título
mundial, o que se disputou ali,
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num match longo e tumultua-
do, foi o próprio prestígio do
xadrez soviético, perdido em
1972 quando Bobby Fischer
destronou espetacularmente o
então campeão Boris Spaski.
Muita política — e sobretudo
as atitudes um tanto estapa-
fúrdias do dissidente Korchnoi

— marcaram o match, que ao
final manteve o jovem Karpov
como campeão. Mas o xadrez,
em 1978, foi muito mais do
que isso. Em Buenos Aires co-
mo em Imbé, no Rio como em
Tblisi, houve importantes com-
petições que mantiveram o
jogo sempre em evidência.

Karpov venceu a maior batalha
Quando chegou ao fim o mat-

Ch entre Anatoly Karpov e Viktor
Korchnoi, após três meses de due-
los nem sempre esportivos (além do
desafio politico, a poucos metros,
na platéia, parápsicólogos e gurus
causaram sempre alguma confu-
são), a União Soviética se viu ali-
yiada de um incômodo problema:
estava vencido o dissidente Kor-
chnoi e assegurada a hegemonia da
escola oficial com a conquista do
principal título do xadrez mundial'.

Depois disso, a União Soviética
ficaria com outros dois titulos de
grande importância: o mundial fe-
minino (afinal, eram mesmo duas
soviéticas as finalistas) e ainda as
Olimpíadas femininas, realizadas
na Argentina. No mesmo pais, en-
tretanto, os soviéticos sofreram sua
única decepção este ano: perderam
para a Hungria as Olimpíadas mas-
culinas, uma derrota que não deu
para abalar sua supremacia.

Karpov, a confirmação

O match desenvolvido em Ba-
guio, nas Filipinas, foi uma das,
mais longas decisões da história
dos mundiais de xadrez. Apenas em
1927, na disputa entre Alekhine e
Capablanca, em Buenos Aires, fo-
ram jogadas mais partidas: 34 ao
todo, com a vitória de Alekhine por
6 a 3 .3 25 empates. Este ano, a vi-
tória de Karpov foi apertada: 6 a 5.
e 21 empates, num total de 32 par-
tidas, que não se caracterizaram
pelo brilho.

A primeira vitória ocorreu ape-
nas na oitava partida. Após uma
abertura malfeita de Korchnoi,
Karpov venceu' em 28 lances, de
modo esmagador. Nas 19 partidas
seguintes, Karpov conseguiu uma
vantagem de 5 a 2, mas em apenas
mais quatro encontros o match ès-
tava empatado em 5 a 5 e o pri-
meiro a conseguir uma vitória seria
o campeão.

A essa altura, os nervos de am-
bos já não eram os mesmos. A ten-
são e o desgaste eram mais per-
ceptíveis nos 47 anos de Korchnoi
do que nos 27 de Karpov. E Karpov
manteve assim o titulo herdado do
genial Bobby Fischer. Na 32a. par-
tida, vitima do nervosismo e com
problemas dfe tempo, Korchnoi
abandonou no 41° lance.

Ao final, foram três meses de
disputa e 1 mil 528 lances distri-
buidos pelas 32 partidas. Assesso-
rado inicialmente pela alemã-orl-
ental Petra Leeuwerik — presa em
1947 sob a acusação de espiã dos
Estados Unidos, o que nunca ne-
gou, como ferrenha anticomunista
— e depois por dois gurus da sei-
ta Ananda Marga, Korchnoi ter-
minou derrotado. Pela idade, tal-
vez não chegue novamente a uma
decisão mundial. Karpov, pelo con-
trário, precisava provar que o titu-
lo conquistado com o abandono do
norte-americano Fischer não foi
ocasional e, apesar da falta de ge-
nialidade, conseguiu.

A veterana Nona Gaprindashl-
vili era campeã mundial desde 1962.
Porém, encontrou na juventude e
estilo mais agressivo de Maya Chi-
hurdanidze uma rival à altura e
terminou perdendo a hegemonia.
Maya nasceu em Tbilisi e, em 1973,
com 12 anos, conquistou o titulo
de mestra, tendo participado pela
primeira vez do Campeonato Femi-
nino da União Soviética e da Copa
URSS.-

De lá para cá, teve uma gran-
de evolução e, quando alcançou a
decisão do titulo mundial, já era
até mesmo apontada a favorita. O
match não chegou às 16 partidas
estipuladas: Maya completou 8,5
pontos na 15a., contra 6,5 de No-
na, e se sagrou campeã. Agora, os
soviéticos estão revelando um no-
vo talento: Mavzhudà Jamrakulo-
va,' de Samarcanda, cidade histó-
rica entre o Don e os Urais. Com
apenas 13 anos e os ensinamentos
do ex-campeão mundial, Tigran
Petrosian, já obteve inúmeros titu-
los escolares e entrará agora no
Campeonato Soviético Feminino.

URSS x Hungria

Os soviéticos chegaram a Bue-
nos Aires como grandes favoritos .
da 23a: Olimpíada Mundial Mas-
culiha e as soviéticas, por sua vez,
como candidatas absolutas na 8a.
Olimpíada Mundial Feminina,
disputada paralelamente. Entre-
tanto, liderados por Lajos Portlsch,
os húngaros mostraram uma im-
pressionante regularidade é derro-
taram os soviéticos na contagem
geral, por um ponto apenas dè dl-
ferença, quebrando uma hegemo-
nia de 12 olimpíadas consecutivas.

Para os húngaros, o feito não
foi inédito. A equipe que competiu
nos tabuleiros argentinos apenas
lembrou o bicampeonato húngaro
conquistado nas primeiras olim-
piadas, em Londres, em 1927, e em
Haia, no ano seguinte. Já para o
Brasi? a 27a. posição, atrás da Ar-
gentina, da estreante China, do
México e da Colômbia e igualado
às Filipinas, à Nova Zelândia e à
Indonésia, foi simplesmente decep-
cionante.

E no mesmo nível se enquadrou
a equipe brasileira feminina, fican-
do com- a- 20a. colocação na clássi-
ficação geral da sua Olimpíada..As
soviéticas foram insuperáveis e
continuam invictas em sete com-
petições de que participaram. Elas
só não são octocampeãs porque dei-
xaram de comparecer à 7a. Olim-
piada, em Haia.

Nona Gaprindashivili, Maya
Chiburdanidze (primeiro tabulei-
ro), Nana Alexandria e Elena
Ahmilovskaya. compuseram a equi-
pe soviética. Em segundo ficaram
as húngaras e, em terceiro, as ale-
mãs ocidentais. As únicas vitórias
brasileiras ocorreram nos salões
onde se realizaram os congressos
da FIDE. Ali, o presidente da CBX,
Sérgio Farias, conseguiu eleger o

brasileiro Lincoln Lucena para
presidente da Zona 8 da FIDE
(América do Sul), homologou os
títulos de mestres internacionais
de Francisco Trois e Herman Clau-
dius, além de garantir o patrocí-
nio dos Interzonais Masculino e
Feminino, que serão no Rio, no
próximo ano.

Trois e Herman
no Interzonal
O Brasil também conquistou

boas vitórias em 78 no 10? Zonal
Sul-Americano Masculino, dispu-
tado em Imbé, Municipio de Tra-
mandai, no Rio Grande do Sul, com
13 enxadristas de cinco países. O
gaúcho Francisco Trois foi o cam-
peão, com nove pontos dos 12 pos-
siveis, enquanto o argentino Luis
Bronstein e Herman Claudius ter-
minavam igualados em segun do
com 8,5 pontos cada um. Os três_
asseguraram, de qualquer maneira,
a presença no Interzonal do próxi-
mo ano, etapa anterior ao Torneio
de Candidatos do titulo mundial.

Além do título, Trois conseguiu
ainda a norma de mestre interna-
cional. junto com Herman Clau-
dius, Luis Bronstein e o atual cam-
peão argentino, Jaime Emma. Os
dois brasileiros tiveram uma atua-
ção muito boa: Trois exibiu prepa-
ro técnico e psicológico, não se aba-
lando nem mesmo com duas der-
rotas consecutivas, na oitava e no-
na rodadas, para Bronstein e Em-
ma; Herman Claudius perdeu uma
única partida, para Bronstein, e se
tornou o quinto brasileiro a pos-
suir o título de mestre Internacio-
nal, que há multo perseguia.

No Zonal Sul-Americano Femi-
nino, as brasileiras não foram mui-
tó bem. A chilena Berna Carrasco
e a argentina Edith Soppe, cam-
peãs com 4,5 pontos, se classifica-
ram para o Interzonal de setembro,.
no Rio. A brasileira Ruth Cardoso
ficou empatada em terceiro com a
argentina Alicia Vasquez, ambas
com quatro pontos, enquanto Ilus-
ka Simonsen e a argentina Julia
Árias terminavam na quinta posi-
ção, com 3,5 pontos. As últimas co-
locadas foram a brasileira Ivone
Moisés, com 2,5 pontos, e a uru-
guaia Isabel de los Santos, com 1,5.

Por fim, o Brasil ainda vai in-
dicar mais um representante para
disputar o Interzonal do Rio de Ja-
neiro, no próximo ano, ao lado de
Henrique Mecking, o Mequinho. Es-
te quarto representante — pois
Francisco Trois e Herman Claudius
já estão certos ¦»— será conhecido
agora em janeiro, após o desempa--
te do Campeonato Brasileiro em
que quatro enxadristas ficaram em
primeiro. Além do próprio Trois e
de Claudius, disputarão os paulis-
tas Cícero Braga e Alexandru Se-
gal, sendo a quarta vaga para o In-
terzonal decidida entre estes dois
últimos.

João Saldanha.-
O Hamlet desapontado

M'ACEIÓ — Pois é, tivemos de desdo-
brar as "Pragas" para facilitar nosso
trabalho, o que o Almirante nos pro-
meteu e também para podermos aju-

dá-lo na tarefa hercúlea da limpeza das ca-
valariças de augalaias. Agora trata-se da tele-
visão, como concorrente direto e que tira pú-
blico dos estádios, e da Loteria Esportiva.
É evidente que a televisão não leva ninguém
ao jogo. Os estádios já estavam entupiãos
de gente, antes dela.

Nas Olimpíadas então nem se fala: os
estádios estão vazios. Dou outro exemplo gri-
tante: em 1963, quando a TV e o rádio esta-
vam em greve (um dia antes ou um dia de-
pois da morte do Presidente Kennedy), jo-
gavam Fluminense e América, sem valer na-
da a não ser o próprio jogo. Disparados na
frente, tínhamos Botafogo e Flamengo. En-
tão, Fluminense x América normalmente era
um jogo para 10 ou 15 mil pessoas. Com a
greve da televisão e áo rádio, 84 mil com-
pareceram ao Maracanã.

Alguns coleguinhas pensam erradamente
que não televisionar os prejudica. Nada disto
e me batfi por esta causa há 20 anos. O que
prejudicará é quando estivermos transmitiu-
do um espetáculo que já não interessa mais
a ninguém. A medida que o futebol está fi-
cando desprestigiado, o público telespecta-
dor diminui e vamos todos diminuindo tam-
bém na perda do mercado.

Discutir se a televisão tira ou não pú-
blico âos jogos é até brincadeira. Mas isto
náo é o pior: A televisão cria um público,
gerações até, áe telespectaâores e não um
público que vai ao campo. Mesmo que pague
não é bom negócio. O mesmo que atores tra-
balhando para um teatro vazio.

Laurence Oliver seria uma droga, um
Hamlet desapontado, declamando para as
poltronas desertas. E aí entra a Loteria Es-
portiva. Juntamente com a TV fazem o tor-
ceáor ficar em casa. Claro: primeiro, o tor-
cedor se transforma em apostador e, ao mes-
¦mo tempo, participa do espetáculo sem sair,
porque está informado. E a mulher coneor-
da, porque tudo fica mais barato e ainda
tem uma chance (em 1 milhão 500 e caque-
rada contra a dela) de acertar.

Os clubes, e principalmente a direção do
futebol brasileiro, estão no dever de fazer
exigências indispensáveis para a sobreviveu-
cia ão próprio futebol e não se admirem: no
dia seguinte em que a televisão verificar nos
seus ínãices que o futebol não está dando
mais, pula para outro negócio: e isto me
parece bem feito. Afinal de contas eles não
são trouxas como o pessoal do futebol, pouco
preocupado com o prejuízo, que fica por con-
ta ãa viúva. Um acordo regido deve ser ela-
borado.

Menos Loterias e mais lucros para os
clubes de primeira categoria (são estes, que
garantem a grandeza do futebol brasileiro
e qualquer tentativa de igualitarismo não
passaria ãe püantragem ostensiva). Outro
acordo regido sobre toda e qualquer imagem,
no momento gratuita (V.T., repetições ãe
gols, filmes etc), e que obviamente vulga-
riza o futebol e tira o público dos campos.

José o sábio Hebreu, filho de Jacó, re-
sumiria tudo no binômio: (1) Um calendário
nacional, com jogos de equipes niveladas de
primeira categoria e por regiões. (2) Um
acordo, defendendo os interesses ão futebol,
com a televisão e a Loteria. O futebol é só-
cio áos dois, apenas não participa dos lu-
cros. José, o Hebreu, jamais toparia isto.

Botafogo derrota CIB
e adia a decisão do
Campeonato de Vôlei

O Botafogo precisou apenas de uma hora
e dois minutos para derrotar o Centro Israelita
Brasileiro (CIB) por 3 a 0 (15x3,. 15x8 e 15x11),
ontem à noite no ginásio da AABB, na Lagoa,
pela decisão do Campeonato Carioca de Voleibol
masculino, Com essa vitória, o Botafogo se cre-
denciou junto com o próprio CIB e o Flamengo
(todos com duas vitórias) para decidir o título

' da temporada dentro de uma semana.
A partida de ontem foi assistida por mais

de 2 mil pessoas e a renda somou Cr$ 12 mil
900. Eduardo Alcântara foi o juiz. Na prelimi-
nar, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1,
com parciais de 15x7, 15x9, 13x15 e 15x3. O Flu-
minense ficou em quarto lugar, o Tijuca em
quinto e a AABB, em sexto.

As duas vitórias anteriores do CIB o cre-
denciava a uma boa partida diante do Botafogo,
que tropeçou logo no seu primeiro jogo do qua-
drangular perdendo para o Flamengo. Mas a

perfeição com que o Botafogo comandado por
Jorge Bittencourt mostrou no primeiro set co-
locou por terra as pretensões do CIB que foi
duramente castigado nos dois primeiros sets.

No terceiro set, a equipe do CIB tentou rea-

gir, mas a postura do sexteto adversário não lhe
deixou muita margem e acabou mesmo sendo
derrotada. O Botafogo jogou com Granjeiro,
Paulo Roberto, Mauro, Levenhagem, Nelsinho,
Suisso, Jorge e Marco Aurélio. O CIB, com Mau-
ro, Ivan, Genaro, Pina, Telê, Munes, Luis, Celso
e Carlos Alberto. Granjeiro e Suisso foram os
melhores jogadores da noite.
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Organização do GP de
F-i em Inter lagos está
dentro do cronograma

São Paulo — O diretor do
Graiide Prêmio Brasil do
Fórmula-1, Mário Pat ti,
afirmou ontem, nesta Capi-
tal, que não haverá probie-
ma para a realização da
prova, maroada para 4 de
fevereiro, no Autõdromo de
Intcrlagos, pois todos os
preparativos de organização
prosseguem dentro do cro-
nograma, embora o traba-
lho tenha começado com
dois meses de atraso.

A pedido de Bernle Ac-
clc.stone, presidente da As-
sociação dos Construtores
de Fórmula-1 (FOCA), Má-
rio Pattl está promovendo
a comercialização da publi-
cidade a ser posta no Auto-
dromo durante o GP Brasil.
Ele disse que já íoram ven-
didos 30% do espaço de In-
terlagos destinado ã publi-
cidade, ou seja, 1 mil 200
metros quadrados. Restam
ainda 2 mil e 800 metros
para.a venda, num espaço
geralmente ocupado por
painéis, mas devem ser ne-

podados até o dia da com-
petição.
TUDO EM ORDEM

O diretor do GP Brasil
vistoriou ontem o circuito
paulista, elogiando multo a
plsla, que sofreu reformas
nas curvas do Sol, ido Sar-
gento, além do recapeamen-
bo da curva do Pinheirinho
e nos trechos de mergulho.
As reformas foram feitas
visando a maior segurança
dos pLlotos, além de tomar
o circuito mais veloz, o que
ficou comprovado nos testes
de pneus, no começo do
mês.

Segundo Mário Pattl, os
boxes que estão sendo re-
construidos ocuparão uma
parte bem maior do que os
antigos e ficam prontos no
dia 15 de janeiro. Esses bo-
xes permitirão às equipes
de Fórmula-1 a colocação
de dois e até três carros
para o trabalho dos meca-
nicos, além de bodo o mate-
rial usado pelas escüdcrias,
Inclusive os pneus.
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EDITAL
O Presidente da Federação de Atletismo do Estado do Rio de Ja-

n-iro no uso das atribuições estabelecidas na letra C do Ari. 26 e
de acordo com o Art. 10, Paráorafo Segundo do Art. 11 e Art. 12 o
seu Parágrafo Único, tudo do Estatuto em vigor, CONVOCA as Ent-
dades Filiadas à Federação, para a Assembléia Geral Ordinária o reali-
zar-se no dia 30 do ieneiro de 1979, às 19:00 hs. em primeira convo-
cação e Ã. 19:30 hi. em segunda e última convocação, na sede da
Ehtidade, à Av. Presidente Vargas, 590 - sala 2.209, nesla cidade, para
delib-rar sobre os serjuinles assunlos:

Prestação de Contas do exercício de 1978;
R_la!órÍo Anual ... . 

' ¦' - .- ,
.- Eleição do Presidente, Vice-Presidente, Conselho Fiscal a Tribu-

nal da Justiça Desportiva, para o biênio 1979/1980.
De acordo com o Ari. 7 do Estatuto em vigor, as seguintes Filiadas

têm' condições de voto lia Assembléia Geral em lido:
Agremiação Atlética Universidade Gama Filho;
Bolafocjc de Futebol e Rcç-atas;
Club de Regala: de Flamengo;
Clube de Regatas Vascc da Gania; <
Fluminense Football Club.

Rio do Janeiro, 23 de dezembro de 1978.

SOCIEDADE ANÔNIMA
AGÊNCIA MARÍTIMA MAüA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAI ORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 1978

' As 12 horas do dia 28 de abril de 1978 em sua sede social a

Avenida Rio Branco n.° A/7.° andar, nesta Cidade, com « presença
de todos os acionistas, conforme se verifica no livro de Presenças, rea-

lizou-se a Assembléia Geral Ordinária da S/A. Agência Marítima Mauá,

convocada regularmente pelo Edital publicado no "Jornal do Brasil" e

no "Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", dos dias 5, 6 • 7
de abril último. Na forma estatutária assumiu a presidência da mesa o

Dr. WMfred Penha Borges que convidou para secretariar oi trabalhos a
acionista Maria Espíndola Peixoto. Iniciando os trabalhos, a Secretária

procedeu a leitura do Relaíório da Diretoria. Balanço Geral a demons-
trí.ção da Conta de Lucros ,e Perdas, relativos ao exercício social encer-

rado em 31 de dezembro de 1977. Após examinados e discutidos,

foram ,ditos documentos postos em votação, constatando-se a sua apro-

vação por unanimidade e sem reservas, abstendo-se do votar os legal-

mente impedidos. A seguir, a Assembléia ratificou unanimemente, a

publicação, no dia 25 de abril do 1978, no "Jornal do Brasil" a no
"Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro", iá citados <j aprovados,

previstos ro artigo 133, da lei n.° 6404/76. Continuando os trabalhos

a assembléia decidiu, por unanimidade, que o saldo dos lucros à

disposição, no valor de Cr$ 219.978,87 fossa transferido; para a conta
"Lucros Suspensos". Ainda por unanimidade, a Assembléia aprovou a

fixação em até Cr$ 720.000,00: (Setecentos a vinte mil cruzeiros) da

verba anual, global, para remuneração a Diretoria, que deliberará «obre

sua djvisão entre seus integrantes. Nada mais havendo a tratar o Sr.

Presidente encerrou os trabalhos, mandando, lavrar esta.ata, qua depois

de lida, foi aprovada unanimemente a sem restrições. Rio de Janeiro,

28 de abril de 1978. (a.) Wilfred Penha Borges, Maria Espíndola Pel-

xoto, Zuleika Borges Torrealba, Gonçalo Torrealba, Daltro de Campo»

Borges, Pedro Penha Borges - Carlos Penha Borges.

A presente é copia fiel extraída do livro príprio.

(a! Maria Espíndola Peixoto
Secretárif da Assembléia

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA

CERTIDÃO

Processe n.o 66.447/78

CERTIFICO que S/A AGÊNCIA MARÍTIMA MAUA arquivou nerta
Junta sob o n.o 51.497 por despacho de 9 de novembro de 1978 da
•1» - Turma AGO 

' 
de 28/4/78, que aprovou as contas do exercício

<LwV.£ 31/12/77 do aue dou fé. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO

00 RIC™DE JANEIROTem 9 do novembro d. 1978. Eu, MARILENE M.

DO** "ANJOS escr^v,. conferi e assine Ia.! Marilene M. des Amos. Eu.

ÁLVARO PEIXOTO, Secretário Gorai da JUCERJA, a subscrevo e atai-

no. (a) Álvaro Peixoto.

Taxa de arquivamento
Cri 454.00
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O Mackenzie está perto de novo
Eloir Maciel

O norte-americano Hutch,
quo quebrou o pé na parti-
da contra o Flamengo, tar,
esta manha teste» para aa-
ber se poderá reforçar a
equipe do Municipal, hoje,
contra o Mackenzie, n a
abertura do quadrangular
decisivo da primeira fase do
Campeonato Carioca de
Basquete. O Jogo será na
quadra do Tijuca, com Fia-
mengo e Vasco na preliml-
nar, a partir das 20h45m.
Os vencedores decidem o ti-
tulo amanhã, também no
Tijuca.

Ismael Kurtz, que prepa-
rou a Seleção Brasileira de
Basquete para o Mundial
das Filipinas, está cuidando
de Hutch e não acredita
que o Jogador fique em con-
dições até à noite. Mas, co-
mo Hutch demonstra multa
vontade, pode ser que Jo-
gue, aumentando assim o
entusiasmo do técnico Tude
Sobrinho (no dia em que
se contundiu ele fez 37 pon-
tos em apenas 28 minutos).

E agora? Nos três últimos anos os
jogadores do Mackenzie têm respondido
apenas parcialmente a esta pergunta.
Eles sempre colocam o clube nas finais,
mas, na hora da decisão, são surpreen-
didos e não disputam o título. Desta vez,
no entanto, tudo parece diferente.

O técnico Emanoel Bonfim interpre-
tou à risca o slogan do clube — "Impôs-
sivel só quando não há treinamento" —
e passou duas semanas treinando a equi-
pc para as possíveis siirpresas. Sua ex-
plicação para o sucesso apenas parcial
nos anos anteriores — a imaturidade ãa
equipe — justifica a utilização do slogan
como motivação pára o time.

Ano da explosão

Em 1975, primeiro ano em que o
Mackenzie participou do Campeonato de
adultos, a equipe era imatura e obteve
a quarta colocação. No ano seguinte, re-
petiu a posição, com um time misto de
juvenis. Em 1977, a terceira colocação foi
bastante comemorada porque Emanoel
já havia1 conseguido incorporar metade
de seus métodos de trabalho entre os jo-
gadores.

O ano da explosão do Mackenzie se-
ria em 1978, com a anunciada vinda do
norte-americano Pat Mackilay, o que
iria contrariar a filosofia do clube de
só utilizar atletas feitos em suas divisões
inferiores. Embora Pat não tenha vindo
ainda o Mackenzie já obteve excelentes
resultados este ano, vencendo a Taça
Guanabara e garantindo a faça Eficiên-
cia, privilégio apertas de Fluminense e
Flamengo nos anos anteriores.

Mas o sucesso nas categorias ínfe-
riores é uma constante na história do
clube. Este ano, já conquistaram o títu-
lo em mirim (invicto) e infanto e o de
vice em infantil, juvenil e aspirante,
além de ter dado jogadores para todas
as seleções que foram feitas no Rio.

A importância que o clube dá às ca-
tegorias inferiores tem tido excelentes
resultados. Dos 12 jogadores do atual ti-
me principal, apenas dois não se inicia-

ram no clube. Sua maior estrela é Edson
Campeio, de 1,98 metro, 94 quilos e que
chegou ao Mackenzie em 1972, para ser
goleiro de futebol de salão. Até hoje, Êd-
son já jogou mais de 250 partidas pe-
lo Mackenzie, com várias passagens pe-
Ias Seleções Brasileiras Juvenil e Adulta.

Motivação e técnica

O norte-americano Mackilay está na
lista de reforços para a temporada do
próximo ano. A exceção será aberta por-
que Emanoel Bonfim acredita que,, com
a presença de Pat, possuidor de uma
técnica comparada à de Hutch, do Muni-
cipal, os jogadores iniciados no clube
iriam lucrar bastante em experiência,
motivação e técnica.

O exemplo áo que é feito no Muni-
cipal por Hutch e Thompson, que vivem
rodeados de crianças — elas gostam dos
malabarismos que eles fazem com a bola
— poderia ser utilizado tajnbéjn no
Mackenzie e por isso Ítalo Castellano e o
professor Leite, dirigentes do clube,
aprovaram a transferência. Se Pat tives-
se disputado esta tcinporada pelo clube,
E7nanoel já estaria utilizando o infanto
João Batista no time principal com
maior convicção.

João Batista é um garoto áe apenas
16 anos e está no Mackenzie desde 1974,
quando ingressou na equipe de minibas-
quete. Tem 1,90 metro de altura e uma
técnica invejável para sua idade. Treina
com os adultos e hoje estará no banco.

Com essa maneira de trabalhar e
exigindo o máximo dos seus jogadores,
Emanoel pretende vencer p Municipal
hoje e decidir o título da primeira fase
do Campeonato com o vencedor de Vas-
co e Flamengo. Todos estão se sacrifi-
cando ao máximo, como por exemplo
Gabriel, Tenente da Aeronáutica, que
vem todos os dias de Petrópolis -para os
treinos. E Gabriel é um dos dois joga-
dores que não se iniciaram no clube — o
outro é Claudinho. Os que começaram no
Mackenzie, para citar o próprio Castella-
no, amanhecem e anoitecem no clube.

João Batista?"com a bola, um infanto que espera hoje sua chance

MEIO-DIA E MEIA.
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OS QUATRO
Levando-se cm conside-

ração as excelentes apre-
sentações do M u n 1 c 1 p a 1,
mesmo sem Hutch, a garra
do Mackenzie, a velocidade
do Vasco e a subida de pro-
dução do Flamengo, a roda-
da de hoje não só deve
agradar.os torcedores como
apontará os dois clubes que
estão jogando o melhor
basquete do Rio. Paxá essa
rodada, não existem favori-
tos, embora o técnico do
Flamengo, Valdir Bocardo,
tenha se contido ao máxi-
mo em suas declarações,
mostrando sempre que po-
dera surpreender o adver-
sário.

O Vasco, por sua vez, to-
mou todas as providências:
.treinou a saida rpara uma
possivel ma reação por
pressão — o treinador Cid
Fernandes acredita que es-
sa será a arma do Flamen-
go — aumentou ainda mais
a velocidade da equipe e
preparou seus jogadores pa-
ra uma alteração na manei-
ra 'de jogar, dependendo do
que o Flamengo estiver fa-
zendo nia quadra. Tanto Bo-
cardo como Cid sabem que
o jogo é difícil e que a tra-
dição do - clássico Vasco x
Flamengo será mantida.

VASCO
FLAMENGO

local: Tijuca Tênis Clube. Horl.

rio: 20h45m. Juíias: Vitálico Ra-

ros e Dilo Casado. Vasco: Fernan-

do (4), Manteiga (5), Luís Brasília

(6), Miguel (7), Renato (8), Bira (9),

Weligton (10), Paulão (12), luizi-

nho (13), Márveo (14) • Marcão

(15). Flamengo: Caio (4), Pedrinho

(5), Sérgio (6), João Luís (7) Au-

rélio (8), Renato (9), Rogério (10),

Marquinhos (12), Bigu (13), Andrí

(14) • Tocantins (15).

MUNICIPAL
MACKENZIE

local: Tiiuca Tênis Clube. Horl-

rio: 22h30m. Juíiai: Benedito Bis-

pa • Nelson Ramos. Municipal: Ca-

reca (4), Fioravanto (5), Douglai

(6), Sérgio Macarrão (7), Thompson

(8), Alfinete (9), Afonso (10), Edu-

ardo (11), Blal (12), Hutch ou li

Mário (13), Renê (14) e Maguila

(15). Mackeniie: Gabriel (4), Fer-

nando César (5), Gilson (6), Cario»

Augusto (7), João Batista (8), Fer-

nando (9), Claudinho (10), Paulão

(11), Ângelo (12), Zé Carlos (13),
Julinho (14) « Edson (15).
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da revista Tonnls, capa do Sports
Illustratcd, objeto de uma pagina
inteira na revista Time, o jovem
John McEnroe chega ao fim do ano

como a grande personalidade no munáo de
seu esporte. Não só por ter ajudado os norte-
americanos a recuperar a Taça Davis (e aju-
dado não é bem o termo, pois ele jez tudo
quase sozinho), mas, sobretudo, pelo poien-
ciai que seu talento deixa entrever.

Como diz o titulo da reportagem no Ti-
me, o maior inimigo de John McEnroe e ele
mesmo, pelo temperamento agressivo e vio-
lento, que o leva a atirar raquetes na quadra
do adversário ou na platéia e ser, consequen-
temente, vaiado pelo público.

O cúmulo da ironia aconteceu outro dia
quando jogavam McEnroe e o romeno Ilie
Nastase — este considerado absoluto sobe-
rano na arte da jalta ãe educação. McEnroe
deu uma tal demonstração de pouco controle
de seus nervos que, em breve, a assistência
torcia com vigor por Nastase e apupava o
norte-americano com a maior energia. Quan-
do o juiz, um austero ancião de 71 anos, deu
uma bola fora em javor de Nastase, McEnroe
virou-se para ele e gritou:

Você tem certeza ãe que ainda con-
segue enxergar direito?

Para tornar a cena mais inacreditável,
Nastase, áo outro lado da rede, comporta-
va-se como um perfeito cavalheiro, chegando
a pedir à assistência um pouco mais de com-
preensão para com seu adversário e expli-
cando:

Ele só tem 19 anos.
Para atender Nastase, a platéia poupou

McEnroe de maiores hostilidades e aí, re-
cuperanão a calma, ele pôde cometer uma
completa ingratidão, pois derrotou seu ben-
feitor por três sets a zero. Embolsou assim
10 mil dólares em menos de duas horas áe
trabalho e elevou seus prêmios em dinheiro
este ano a mais de 200 mil ãólares. Não é na-
da mau ganhar-se mais áe CrS 4 milhões,
principalmente se levarmos em conta que aí
não entra o dinheiro da publicidade e que
McEnroe acumulou tal quantia em pouco
tempo, visto que só há seis meses deixou a
Universidade para se tornar um profissional.

Além de comportar-se mal nas quadras,
McEnroe gosta também de dar declarações
antipáticas. Recentemente, perguntado so-
bre Paris, respondeu: "Seria um excelente
lugar se de lá tirássemos todos os habitan-
tes". Londres também não lhe merece maior
estima, pois disse: "Gostaria áe passear pa-
rn ver suas atrações, mas ela não tem atra-
ções".

Mas quem o conhece bem garante que
toáas as atituáes áe McEnroe nascem ãe
uma insegurança íntima, principalmente nas
quaáras. Gritanáo e atirando raquetes, ele
consegue estimular-se e derrotar os adversa-
rios. No fundo, asseguram, trata-se áe um
garoto extremamente tímido, filho de um.
aãvogaáo e que pretendia seguir a profissão
do pai. Não estava preparado para a glória
súbita áo tênis.

Nastase, que a tuão vem assistindo filo-
soficamente, limita-se a áizer:

— Ele precisa adquirir mais senso de
humor.

* * *

COM 

o reconhecimento de Pequim pe-
lo Governo norte-americano, caiu
mais uma barreira que impedia a
participação da China nos Jogos

Olímpicos. Apesar das divergências entre
chineses e soviéticos, no campo dos esportes' eles ainda parecem unidos. A União Sovié-
tica sempre se mostrou favorável à presen-
ça da China nas Olimpíadas, com a exclusão
de Formosa, e eram justamente os Estados
Unidos que lideravam o movimento contra-
rio.

Tal liderança já não vai existir e quem
esteve em Montreal sentiu também, nas en-
trevistas do presidente do Comitê Olímpico
Internacional, Lord Killanin, que ele gosta-
ria de fazer da participação chinesa o ponto
alto de sua gestão.

Fica então a pergunta: a China partici-
para das Olimpíadas de Moscou? E, se par-
tícipar, o que se poderá esperar dela? A res-
posta a esta última indagação começou a-_sr*
dada na semana passada, em Bancoc, quan-
do os chineses, apenas ; pela segunda vez,
disputaram* os Jogos Asiáticos. E melhoran-
do muito suas performances anteriores, fica-
ram em segundo lugar, atrás somente do
Japão (cuja vitória no cômputo das meda-
lhas deveu-se sobretudo a seus nadadores).

Os chineses só não participaram em
quatro modalidades: iatismo, boliche e hó-
quei na grama, que consideraram "burgue-

sas", e boxe, esporte que, na opinião deles,
"não promove a saúde e a amizade entre os
povos".

Aliás, a amizade foi sempre o tema cen-
trai da participação chinesa, insistindo, qual
nova versão do Barão de Coubertin, que o
importante era confraternizar, não vencer.
Mas um técnico norte-americano presente
não se iludiu:

— Eles têm grandes atletas e muita dis-
ciplina — declarou. — Em poucos anos se-
rão uma Alemanha Oriental com 800 mi-
lhões de habitantes.
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SÚMULA

Empre súrios d» Kio
fazem no iliu 84 de janeiro,
no Clube Comercial, uma
homenagem a João llave-
tange por sua reeleição, este
ano, na presidência da
FIFA. O dirigente estará no
Kio por essa época, inter-
rompendo seu trabalho de
organização da próxima
Copa do Mundo, que ele
pretende seja disputada por
24 paises em vez de 1(1.

Já conformados com a
exclusão de seus nomes do
19 Campeonato do Estado
do Rio de Janeiro, os clubes
pequenos — à exceção do
São Cristóvão, cujo pre-
sidente não estava presente
— marcaram com o Almi-
rante Heleno Nunes uma
reunião no principio do ano
que vem para decidir que
tipo de competição podem
realizar paralelamente para
que não fiquem sem atlvl-
dade de fevereiro até abril.

Uma empresa de pro-
moções e um banco estão
acertando para fevereiro ou
março a realização de um
jogo entre Flamengo c Vas-
co, com portões abertos, em
comemoração ao ano inter-
nacional da criança. A atra-
ção seria a presença de Pele
e Muhammad AH, os dois
jogando cada tempo por um
time. Em São Paulo, seria
feita promoção idêntica
com o jogo entre Coríntians
c Palmeiras, igualmente re-
forçados de Pele e Ali.

Preocupada com a sltu-
ação de Nelinho — parado
desde agosto em consequên-
cia de uma contusão na co-
luna, cuja recuperação
exige uma operação, a qual
cie não quer se submeter —
a diretoria do Cruzeiro
ameaça punir o jogador se
conseguir provar que ele
participou de uma partida
beneficente de fim de ano,
no Rio de Janeiro. O médico
do clube^ Ronaldo Nazaré,
já avisou que, se Nelinho,
no fim das férias, se recu-
sar novamente a ser opera-
do, entregará o caso à di-
retoria.

A Federação Paulista de
Futebol realizou ontem uma
assembléia geral dos clubes
da Divisão Especial para
discutir o novo estatuto que
a entidade aprovará e
depois submeterá à CBD,
que rejeitou dois artigos no
estatuto inicial: os votos
por procuração e a ação dos
clubes à Justiça comum. No
novo estatuto, constará a
permissão para os votos por
procuração, prática que já
será realizada nas próximas
eleições para presidente da
FPF, e qualquer clube pode-
rá recorrer à Justiça
comum, esgotados os meios
legais disponíveis na esfera
desportiva.
r.

Fluminense telegráfa a
Riyad para cobrar os
amistosos contratados

Os dirigentes, do Flu-
mlnense enviaram ontem
um telegrama paia Klyud,
pedindo que sejum mar-
cucios os dois amistosos
combinados na ocasião em
que Rivelino foi vendido pa-
ra o El Helal. Conforme
ficou estabelecido em con-
trato, o ciube terá direito
a 100 mil dólares (cerca de
Cr$2 milhões), livres de
quaisquer despesas.

Com a ida á Arábia Sau-
dita, os dirigentes acham
que será mais fácil receber
os Cr$ 10 milhões 300 mil,
referentes ao complemento
do pagamento do passe de
Rivelino. No telegrama en-
viado a Riyad,. pedem que
os jogos sejam marcados na
segunda quinzena de íeve-
relro, solicitando ainda que
a resposta seja enviada o
mais rápido possivel para
que os jogadores possam
providenciar seus documeu-
tos.

O CONTRATO

No contrato feito pelo
vice-presidente jurídico do
Fluminense, Silvio Kelly,
ficou determinado que o
clube teria direito a dois
amistosos na Arábia Sau-
dita, um deles em Riyad,
contra o El Helal, e outro
que ficaria a critério da
Federação Árabe. Com os
muitos problemas ocorridos
na negociação da venda de
Rivelino, os dirigentes do
Fluminense chegaram a
descrer da realização desses
dois jogos.

Agora, com o pagamento
dos 200 mil dólares, os diri-
gentes do Fluminense acre-
ditam que a resposta dos
árabes chegará na próxima
semana, confirmando a s
datas e locais dos jogos. No

contrato, ficou ainda es-
tabelecldo que a segunda
parcela da venda do Joga-
dor (Cr$ 10 milhões 300 mil)
será paga em fevereiro.

Caso o El Helal demore
a responder o telegrama
enviado ontem, os dlrigen-
tes do Fluminense mante-
rão contato com a Federa-
çao Árabe através da FIFA,
exigindo que toaos os itens
do contrato sejam cumpri-
dos, sob pena de Rivelino
ficar novamente com sua
escalação proibida.
TERESÓPOLIS

Os médicos José Rlzzo e
Luis Gallo foram a Tere-
sópolls, acompanhados do
administrador José de Al-
meida, e acertaram todos os
detalhes referentes à es-
tada do Fluminense naque-
ia cidade, durante o periodo
de preparação para a pró-
xima temporada.

A viagem, que de inicio
estava marcada para o dia
18, poderá ser antecipada
em um dia, já que todos os
exames médicos serão reali-
zados naquela cidade. A de-
legação ficará hospedada
no Hotel Teresópolis e todas
as despesas ficarão por con-
ta da Prefeitura, já que o
Fluminense se compro-
meteu a disputar dois amis-
tosos, cujas rendas serão
•revertidas em favor de ins-
tituições de caridade de Te-
resópolis.

Na próxima semana, o
técnico Admildo Chirol en-
tregará a lista dos 23 joga-
dores que serão levados pa-
ra Teresópolis. Quem não
estiver nesta relação re-
ceberá passe livre ou será
incluído em alguma nego-
ciação.
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compra de Maslrangelo
está bem mais fácil

Vitória da situação no
Esporte revela que não América
cessa briga com Rubem intima o

Palmeiras

Os juvenis se preparam em Marechal para o jogo de amanha em vitoria
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Recife — O presidente do
Esporte, Jarbas Guimarães,
vai poder continuar sua
campanha contra Rubem
Moreira, presidente da Fe-
deração Pernambucana de
Futebol, uma campanha
que ninguém sabe quando
vai acabar e qual poderá
ser o fim. Os candidatos de
Jarbas venceram ontem as
eleições no clube com uma
margem superior a 70% so-
bre a oposição.

O novo presidente do Es-
porte será José de Moura,
que conseguiu reunir em
torno de seu nome inclusive
adversários políticos, como
o candidato a Senador pelo
MDB, Jarbas Vasconcelos,
e o Governador do Estado
Moura Cavalcanti.

MAIOR VITÓRIA

A vitória de José de Mou-
ra garante a permanência
de Jarbas Guimarães em
um bom cargo no Esporte
e o mais provável é que vá
representar o clube na Fe-
deração, onde continuará
sua briga com Rubem Mo-
réira, considerado o ho-
mem-forte da CBD no Nor-
te-Nordeste e que preside a
entidade há vários anos.
Por Isso, Jarbas desabafou
após conhecer o resultado
do pleito:

— Em quatro anos d e
presidência do Esporte, essa
íoi minha maior vitória.

As eleições de ontem íize-
ram a ilha do Retiro revi-
ver seus melhores dias. A
partir das 8 horas começou
a surgir grande engarrafa-
mento com os associados
chegando para votar. Du-
te todo o dia o movimen-
to foi Intenso, dentro e fora
da sede.

Os cabos eleitorais distri-
buíam chapas dos dois can-
didatos, sendo os da sl-
tuação em maior número,
o que lhe assegurava nítida
vantagem desde o início.
Jarbas Guimarães insistia
em dizer que a eleição era
•um autêntico plebiscito e
conseguiu uma façanha à
tarde. Reuniu o Governador
Moura Cavalcanti e o Depu-
tado federal Jarbas Vascon-
celos, do MDB, conseguiu
que ambos apertassem as
mãos e comemorou a vitó-
ria bastante alegre.

No final, ficou patente
que, apesar das criticas por
retirar o Esporte do Cam-
peonato, por considerar o
melhor caminho de não au-
mentar as dívidas, "já bem
altas, Jarbas Guimarães
mantém grande liderança
no clube.

Titã sente no treino e
deixa Joel em dúvida
para definir a Seleção

O supervisor do Flamen-
go, Domingo Beco, depois
de alguns contatos com dl-
rigentes argentinos e com
o empresário Ratlnoff, ga-
rante que existem, no mo-
mento, 80% de posslblllda-
des de contratação do pon-
ta-dlrelta Mastrangelo para
a próxima temporada, O su-
pervlsor pensa até em ante-
clpàr sua viagem a Buenos
Aires, assistir no dia 2 à
partida entre Boca Juniors
e Anderlecht e resolver o
mais rapidamente possivel
— no mais tardar até quar-
ta-feira — a compra do ata-
cante.

— Quando falo em 80%
de possibilidades estou sen-

do inteiramente sincero,
sem demagogia. Aliás, na
minha carreira no futebol,
as promessas têm se trans-
formado cm realidade. A
compra de Mastrangelo se-
rá um passo importante no
nosso trabalho, mas tam-
bém não é questão de vida
ou morte. Temos outras ai-
ternativas agora.

Com a contratação d e
Luisinho, a volta de Júlio
César e a ascensão de Titã,
a Comissão Técnica do Fia-
mengo acha que a equipe
já atingiu um estágio supe-
rior à da temporada passa-
da e que a presença de um
novo ponta de gabarito dei-
xaria o time em condições
tranqüilas para a conquista
do bicampeonato.

FUNDO DE PREMIAÇÃO

Os dirigentes do Flamen-
60 estão entusiasmados com
a possibilidade de que o
fundo de premiação para o

campeão (5% a ser descon-
tado da taxa da Federação)
seja aprovado antes do ini-
cio do Campeonato c o cál-
culo é de uma arrecadação
de cerca de Cr$ 2 milhões
500 mil. Embora os peque-
nos nada ganhem com a
medida — pois não têm
chance dc conquistar o titu-
lo — dificilmente cies colo-
carão obstáculos à sua
aprovação porque tal po-
sição seria de defesa lnsus-
tentável diante dopúblico.

A confirmação do inicio
d o Campeonato Estadual
para os primeiros dias de
fevereiro está preocupando
a diretoria do clube, espe-
clalmente pelo prejuízo 
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nanceiro com o cancela-
mc:i'.o de várias partidas
da excursão ao Nordeste.
Será tentada uma compo-
sição entre os jogos oficiais
e os amistosos para que o
Flamengo não perca as co-
tas já garantidas:

— Na verdade — diz Do-
mingi Bosco — quando as-
slnamos o contrato para a
excursão, fizemos uma cláu-
sula que determina o cance-
lamento automático do
compromisso s e houvesse
coincidência das datas com
o campeonato estadual.
Mas é nosso interesse pro-
longar a excursão porque
ela certamente será mais
lucrativa do que a fase ini-
ciai do Campeonato.

Os entendimentos para a
renovação do contrato de
Júnior estão quase conclui-
dos e o zagueiro deve acer-
tar por mais doir anos rece-
bendo, entre luvas e orde-
nados, cerca de Cr$ 55 mil
mensais.

O América intimou ontem
o Palmeiras a receber a
quantia de Cr$ 500 mil, re-
lativa ao pagamento d o
passe do atacante Mário. A
intimação foi feita pelo ad-
vogado Valter Soltanovitch,
através de uma ação con-
signatária impetrada na
Justiça de São Paulo.

De posse da ação, o Juiz
Roque Sumaptso intimou,
imediatamente, o presidên-
te Bricio Pompeu de Toledo,
do Palmeiras, a comparecer
às 14 horas do dia 23 de ja-
neiro, para receber a quan-
tia, ná 9a. Vara Civel da Ca-
pitai paulista. Mário está
emprestado ao América e, se
este não procurasse quitar-
até o dia 31 os Cr$ 500 mil,
o Palmeiras voltaria a ter
todos os direitos sobre o jo-
gador.

Os dirigentes do América
também se reuniram ontem
com o chefe do Depar-
mento Médico, Dr Valdir
Luz, quando estabeleceram
o programa a ser cumprido
pela equipe, após o retorno
das férias: dia 17 de janeiro

reapreseritaçâo; dia 20
exames médicos no Hos-

pitai de Bonsucesso; dia 22
recondicionamenito físico,

provavelmente em Miguel
Pereira; dia 26 — regresso
da delegação.

A RÁDIO JORNAL DO BRASIL
AVISA À PRAÇA

0UE A PHILIPS ACABA DE ENTRAR
NUM NEGÓCIO SUJEITO A

CHUVAS E TR0V0ADAS.
A partir de agora, a Previsão do Tempo na

Rádio Jornal do Brasil, Freqüência Modulada
99,7 MHz, é patrocinada pela linha Hifi International

Philips.

Primeira previsão: esse negócio tem tudo para dar certo.

Horário das previsões
Diariamente: 7h30 8h30 9h30 10h30 11h30

12h30 13h30 14h30 15h30 16h30 17h30
18h30 20h30 01h00

Sábados e Domingos: os mesmos

dos dias da semana e mais um, às 19h30.

"As vésperas da viiagem
para Vitória, onde a equipe
do Rio faz o segundo jogo
pelo l9 Campeonato Brasi-
leiro de Juvenis, amanhã,
contra a Seleção do Espirito
Santo, o técnico Joel Mar-
tins voltou a ficar' em dúvi-
da para escalar o meio-
campo, porque Titã, opera-
do há cerca de mês no ab-
dome, sentiu no treino de
ontem de manhã, em Maré-
chal Hermes.

Só depois do treino desta
manhã, também em Maré-
chal Hermes, é que Joel se
define entre Titã e André,
embora os dois já estejam
relacionados para a viagem
ao Espírito Santo, prevista
para esta tarde. A Seleção
Carioca deve começar com
Luis Carlos, Zanata, Miltão,
Luís Cláudio e João Luis;
Vitor, Titã (André) e Wecs-
ley; Gilcimar, Gérson e
Aérton. "Embarcam ainda
Hélio, Cidade, Gil e Ansel-
mo.

SÓ UM .. '

Em Vitória, o técnico Elói
Rodrigues, depois da golea-
da de seis a três sofrida pe-
Ia Seleção do Espírito Santo
em Goiânia, anunciou vá-
rias mudanças em sua equi-
pe, mas ontem, resolveu fa-
zer apenas uma, assim mes-
mo por motivo de contusão:
o lateral Luclnho, com uma
torção no tornozelo direito,
cederá a vaga a Zé Geraldo.

O time está escalado com
Antônio Luis, Ramon, Sergi-
nho, Henrique e Zé Geral-
do; Marcos Nunes, Batista
e Paulistinha; Carlos Hen-
rique, Aldemário e Ilvano.

PESSIMISMO

Em Teresina, o técnico
João Araújo não esconde o
pessimismo para o jogo de
amanhã contra a do Ceará,
apesar de a Seleção do
Piauí jogarem casa:

— o time não recebeu
qualquer apoio da Fede-
ração e tem até dificulda-
des com o material para

treinamento. Isso sem con-
tar o fato de não ter um
médico para tratar dos jo-
gadores. Por isso, acho mui-
to dificil conseguirmos um
bom resultado.

Na Seleção cearense, Jor-
ge, César e Júnior são os
problemas do técnico Ali-
sio Nojola para escalar o ti-
me. Ele depende do Depar-
tamento Médico, mas está
esperançoso de que os três
sejam liberados e que a
equipe repita a atuação da
primeira rodada, quando
golearam a Seleção do Ma-
ranhão.

DENUNCIA

Em Brasilia, o técnico da
Seleção do Distrito Federal,
Carlos Morales, acusou on-
tem as Seleções do Rio, de
Minas Gerais e de São Pau-
lo de utilizar jogadores fora
do limite da idade no Cam-
peonato. Morales acrescen-
tou que isso — os chamados
gatos —é comum nos'três
Estados e que não tem
qualquer esperança de que
as autoridades esportivas
tomem uma providência.

Sobre o time para enf ren-
tar Minas Gerais, amanhã,
no Estádio Elmo Serejo, o
técnico só o definirá depois
do treino de hoje. Em prin-
cipio, ele não pretende fa-
zer alterações, porque não
culpa nenhum jogador pela
goleada sofrida para o Rio
de Janeiro.

Em Belo Horizonte, o téc-
nico Dawson Laviola confir-
mou que o armador Mari-
nho — a revelação do Uber-
landia no Campeonato Ml-
•neiro de Profissionais — fi-
cará no banco de reservas,
como uma opção para o se-
gundo tempo, e a escalação
de Vágner, do América, que
marcou 12 gols nos quatro
amistosos de preparação. O
time está confirmado com
Márcio; Zé Carlos, Luis Car-
los, Alexandre e Ferreira;
Paulo Martins e Carlinhos;
Mateus, Hugo, Vágner e Re-
nato.

Botafogo não sai do Rio
depois das férias mas
quer acertar dois jogos

O supervisor Luís Maria-
no confirmou onten que o
Botafogo, ao contrário de
Flamengo e Fluminense,
não sairá do Rio para fazer
o reco ndicionamento da
equipe, após as férias dos
jogadores. O clube prefcen-
de, porém, arranjar um ou
dois amistosos entre 27 de
janeiro e 3 de fevereiro, pe-
riodo de que os times
dispõem para se preparar
para o Campeonato Esta-
dual.

O Botafogo só não acer-
tou ainda onde serào esses
jogos, pois tem uma propôs-
ta para jogar em Fortaleza,
na festa de entrega das fal-
xas ao Ceará, campeão es-
tadual de 1978, e outra para
uma pequena excursão à
Argentina. A primeira pro-
posta é a mais viável entre-
tanto, devido ao curto espa-
ço de tempo disponível para
os amistosos.

EMPRÉSTIMOS

Um r e p r esentante do
Ceará deve chegar ao Rio
hoje pra tratar, com'os di-
rigentes do Botafogo, da
prorrogação dos emprésti-
mos de Dodô e Tiquinho,
que já estão de volta ao
Rio. A opinião dos cearen-
ses é a de que os emprésti-
mos possam ser renovados
sem problemas.

Outros jogadores empres-
tados que se incorporam à
equipe antes do final das
férias são Rubens Paraná,
que está ho Volta Redonda,
Nilson Braga, que está no
XV de Jaú, Ricardo, em-
prestado ao Bahia, e Nival-
do, ao Goiânia.

O Botafogo renovou seu
contrato publicitário com a
Adidas por mais dois anos, e
a única mudança importan-

te foi a de que se o time
for campeão receberá um
prêmio extra da empresa.

MUDANÇAS

O vice-presidenti de fute-
boi Rogério Correia confir-
mou que vai esperar a pas-
sagem do ano para ter uma
conversa com o técnico Joel
Martins, a fim de, juntos
escolherem os 26 nomes que
comporão a equipe na tem-
porada de 79.

O zagueiro Osmar confir-
mou que foi sondado por dl-
rigentes do Internacional e
Atlético Mineiro, interessa-
dos em seu passe, mas o
Botafogo ainda não foi
procurado oficialmeíite.

Apesar de Rogério Cor-
reia já haver negado, conti-
nua a sé falar no Mourisco
sobre o interesse do clube
por Ivo, do Palmeiras, que
seria o lider que o Botafogo
precisa para comandar o ti-
me em 79.

Vasco ainda não sabe
se contrata primeiro um
técnico ou o supervisor

\
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1.° Campeonato Brasileiro

de Juvenis
Próximos Jogos

Amanhã
Grupo A
Amazonas x Maranhão (Manaus, 21h)
Piauí x Ceará (Teresina, 17h)
Grupo B
Rio Grande do Norte x Alagoas (Natal, lóh)
Bahia x Paraíba (Salvador, lóh)
Sergipe x Pernambuco (Aracaju, 17h)
Grupo C
Espírito Santo x Rio de Janeiro (Vitória, 17h)
Brasília x Minas Gerais (Brasília, 20h)
Grupo D
São Paulo x Santa Catarina (São Paulo, lóh)
Paraná x Rio Grande do Sul (Curitiba, 21h)

A formação da Comissão
Técnica vem motivando di-
vergências entre os diri-
gentes do Vasco: enquanto
o presidente Agartino Go-
mes acha que primeiro de-
ve-se escolher o técnico o
vice-presidente de futebol,
Luis Henrique, dá priorida-'de à contratação do super-
visor (Antônio Clemente é
o mais cotado). Antônio
Clemente ainda não f o i
apontado oficialmente para
ocupar a supervisão do Vas-
co, mas sua contratação es-
tá praticamente decidida.
Para que isso aconteça, bas-
ta Clemente aceitar a pro-
posta dos dirigentes, o que
poderá acontecer ainda ho-
je.

CONTRATOS

A maior preocupação dos
dirigentes do Vasco, entre-
tanto, não é contratar um
técnico ou um supervisor. O
que mais os deixa apreensl-
vos no momento está na dl-
íiculdade que encontram

em reformar o contrato de
Roberto.

Os dirigentes já admitem
vendê-lo ou inclui V era ai-
guma negociação,, caso não
possam pagar o que o ata-
cante pedir. Em São Januá-
rio, comepta-se que o Inter-
nacional oferecerá o apoia-
dor Batista, além de uma
importância em dinheiro,
para ter Roberto. Esta pro-
posta, no entanto, não foi
confirmada pelos dirigentes
do Vasco. Enquanto isso, o
zagueiro Geraldo renovou
contrato por mais dois
anos, recebendo ordenado
mensal de Cr$ 40 mil

O Vasco não consegue
contratar um treinador —
Carlos Alberto Silva, d o
Guarani, ficou de responder
até o final da semana —
mas Fantoni ainda não
chegou a um acordo com
os dirigentes do Atlético:
pediu CrS 150 mil de orde-
nado, enquanto o clube ofe-
rece Cr$ 110 mil. O caso M-
rá novamente discutido lio-
Je.
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DE OBSCURAS PLANTAÇÕES DA
BOLÍVIA E DO PERU, AO CONSUMIDOR NORTE-AMERICANO,
O TORTUOSO CAMINHO DO VÍCIO Bruv.t' Handlvr

A ROTA DACOÇAlSA
CHULUMANI, 

Bolivia — Em
um remoto c poeirento cami-
nho que serpenteia pelos An-
des bolivianos, por detrás dc

um cartaz que di*/. Deus e Amor, a
Única Esperança. Vende-se Rejrescos,
há uma curva. Um pouco mais atrás
aparecem, fileira após fileira, plantas
finas de folhas acinzentadas que co-
brem todo o espaço que a vista pode
alcançar, montanha acima.

São pés dc coca, c é ali que co-
meça a rota da cocaína que conduz,
em última instância, aos Estados Uni-
do.s. E a cada dia que passa, essa ro-
ta se expande mais rapidamente, tor-
na-se mais violenta c
mobiliza mais dólares.
Vários Governos latino-
americanos, o dos Esta-
dos Unidos — através de
seu Departamento de
Controle do Drogas
(DEA), Departamento
dc Estado, FBI. a.s ai-
fandegas e o Departa-
mento dc Imposto de
Renda procuram atual-
mente destruir essa co-
nexão. Mas todos os es-
forços tém 'fracassado
até agora devido ao
crescente consumo dc
drogas por parte dos
norte-americanos. O fa-
to é que se planta cada
vez mais arbustos de co-
ca na América do Sul e
a quantidade de cocai-
na que entra nos Esta-
dos Unidos alcança ní-
veis sem precedente.

Tudo isso ocorre ape-
sar de muitos Governos
sul-americanos de pai-
ses diretamente afeta-
do.s promulgarem leis
muito mais severas con-
tra o tráfico de estupe-
facientes. Em alguns lu-
gares, pela primeira vez
aplicaram-se restrições
ao cultivo da coca. Tudo
indica que os paises sul-
americanos estão mais
dispostos do que nunca
a cooperar com os EUA
no combate ao comércio
da cocaína, mas o tráfi-
co não pára de se ex-
pandir. A DEA, subordinada ao De-
partamento de Justiça norte-america-
no. tem hoje na América do Sul o
triplo de agentes que tinha há cinco
anos. A apreensão de cocaína e a pri-
são de supostos traficantes dobrou
desde 1975 e em alguns países, como
o Peru, cresceu em 500%. Mas todos
esses esforços mostraram-se virtual-
mente inoperantes. As novas lçis sobre
narcóticos revelaram-se de dificil
aplicação e o aumento do número de
prisões pouco contribui para modifi-
car o panorama: a cocaína continua
seguindo sua rota para o Norte.

— .A razão é simples — explica
um desalentado agente da DEA — a
cada dia há mais americanos que que-
rem cocaína. O mercado está em ex-
pansão. Os preços sobem e os trafi-
cantes estão dispostos a investir mais
dinheiro e a correr mais riscos para
faturar no negócio da cocaína.

DE 

acordo com informações de
agentes da DEA na América
do Sul, calcula-se que quase
45 toneladas do tóxico entra-

ram nos Estados Unidos em 1978. To-
mando como base o preço atual nos
Estados Unidos de 100 dólares , por
grama, de uma pureza entre 50 e 60%,
a quantidade contrabandeada equi-
vale a 9 bilhões de dólares, o que cor-
responde quase ao total de vendas da
companhia U. S. Steel, uma das
maiores empresas siderúrgicas dos
Estados Unidos. Oficialmente, a DEA
— cujos porta-vonos admitem que
seus cálculos são moderados — diz que
entre 17 a 19 toneladas de cocaína
entraram ilegalmente nos Estados
Unidos este ano. Mesmo assim, essa
cifra oficial é quase três vezes maior
do que a admitida há cinco anos, in-
forma a DEA em Washington. Um
indício de que a cifra de 45 tonela-
das pode estar mais próxima da .ver-
dade é o enorme aumento da venda
de equipamentos para consumo de co-
caina, como tubos e colherzinhas es-

peciais que se usam para aspirar o
pó. — Meu negócio cresceu pelo me-
nos 10 vezes nos últimos três anos, se
isso significa alguma coisa para você
— diz o dono de uma firma de Wash-
ington especializada em equipamento
para consumo de drogas.

O fato é que ninguém sabe com
certeza quantos americanos consomem
cocaína. Primeiro, é claro, porque o
consumo é ilegal. Um cidadão norte-
americano pode ser condenado a um
ano dc prisão por posse de cocaína'
e a 15 anos pela venda. Mas como a
cocaína não produz dependência, os

certos derivados que se exportam le-
galmente, produzindo pequenos lucros
em divisas para Peru e Bolívia. A
planta de coca é utilizada tambóm na
fabricação de um anestésico local
multo útil para a cirurgia facial e é,
além disso, a base para determinar o
sabor dos refrigerantes tipo cola, co-
mo a Coca-Cola, por exemplo.

O S adeptos da cocaína assegu-
ram que a droga produz eu-
foria, aumenta a percepção
e estimula a potência sexual.

No entanto, o uso habitual- lesa as
fossas nasais e acredita-se que pro-
I'¦'> * 
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Bolivianos querem eliminar a coiicorjfêncin dos colombianos c negociar
liretamerite com os EUA, o maior mercado mundial para o consumo de coc.iíiiíi
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que a usam não atraem a atenção
como os viciados em heroína, por
exemplo, que acabam quase sempre
em hospitais, clinicas ou cemitérios.
Hoje é opinião generalizada que a
cocaína, outrora considerada droga
de elite e dos intelectuais, está ga-
nhando adeptos na classe média
norte-americana. Uma pesquisa rea-
lizada pela Organização Louis Harris
e publicada recentemente pela revis-
ta Playboy, chega à estimativa de que
11,5 milhões de norte-americanos po-
dem ser consumidores de cocaína,
isto é, um para cada 20 habitantes
dos Estados Unidos. A DEA considera
essa cifra "um pouco alta" mas "não
disparatada". Um funcionário do De-
partamento de Estado diretamente li-*
gado ao problema, comenta:

— Além de legalizar a cocaína, o
que parece improvável no momento,
não há muito que se possa fazer. To-
do problema é conseqüência da de-
manda nos Estados Unidos.

Praticamente toda a cocaína que
chega aos EUA é originária da Bolí-
via e do Peru. Cerca de 28 toneladas
das que chegaram este ano terão sido
produzidas a' partir de folhas de coca
peruanas, enquanto outras 17 terão
vindo da Bolívia, segundo especialis-
tas no assunto. O fato é que o culti-
vo de folhas de coca é tradicional em
ambos os paises. Diz-se que na época
dos Incas, há • milhares de anos, o
principal meio de comunicação na-
quela parte- do mundo eram indios-
correios que voavam com folhas de
coca e podiam correr grandes distan-
cias levando as noticias de um lugar
a outro. Bolivianos e peruanos ainda
cultivam e mascam folhas de coca le-
galmente. Ao chegar aos melhores ho-
téis de La Paz, a 3 mil 600 metros de
altura, o hóspede recebe como gesto de
cortesia um cartão em que a gerên-
cia o convida cordialmente a tomar
um copo de mate de coca para re-
cuperar as forças, inteiramente grá-
tis. A folha de coca produz também

duza dependência psicológica. O
maior ponto dè cultivo da coca que é
exportada aos Estados Unidos é o po-
voado de Tingo Maria, no Peru. Nes-
ta localidade oriental dos Andes, as
plantas de coca crescem junto com
as bananeiras, abacaxis, cafezais e
abacate. Alguns dos agricultores de
Tingo Maria fazem até seis colhei-
tas de coca por ano no mesmo
campo. Cada planta, que pode
chegar em média a um metro e meio
de altura, produz suas próprias se-„
mentes. Júlio Dora, 48 anos de ida-
de, administrador de uma plantação
de 20 hectares chamada Villa dei Sol,
diz que "para plantar coca basta pôr
as sementes na terra". Em agosto,
funcionários da Policia dé Investiga-
ciones dei Peru — PIP — equivalente
ao FBI norte-americano, levaram a
cabo o maior raide contra as planta-
ções de coca da história e conseguiram

^-apreender quase meia tonelada de
coca já processada. Mas apesar de
êxitos como esse, os policiais não se
mostram muito otimistas:

— Sim, estamos apreendendo
mais coca lavada — diz o primeiro-'comissário 

da PIP em Tingo Maria,
Carlos Robles Ribero — mas o certo
é que nunca se fabricou tanta cocai-
na como agora.

Bolívia e Peru proibiram novas
plantações de coca e determinaram
que os atuais produtores, transporta-
dores e comerciantes de cocaína re-
gistrem-se junto às autoridades para
que o controle torne-se mais eficien-
te. Atualmente pode-se ver filas de
comerciantes de cocaína na porta do
quartel da Policia de Narcóticos, em
La Paz, para pôr em ordem suas li-
cenças, fato inimaginável há muito
pouco tempo. A DEA e seus agentes
sul-americanos estão convencidos de
que o controle do cultivo da coca é,
em última análise, a chave do tráfi-
co de cocaína. Mas o enorme aumen-
to da demanda provoca inúmeras
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violações das recentes restrições ao
plantio.O efeito das novas disposições
sobre cultivo de coca foi nulo, nulo,
nulo — diz um funcionário da PIP
que pediu para não ser identificado
— os camponeses dizem que não am-
pilaram suas plantações e' que só
plantam para o consumo legal. Mas
estão mentindo.

Um agente da DEA confirma:
Todo mundo sabe que a cada

dia se planta mais e mais coca por
aqui.

Surpreendentemente, muitos agri-
cultores- que plantam coca não se
oporiam, em princípio, a sé dedicar a
outro tipo de cultivo mas dependem
do dinheiro que lhes trftz o tóxico. Ga-
briel Duran, de 37 anos, dono de uma
plantação de dois hectares, na Bolí-
via, diz:

Eu mudaria para outra coisa,
como café ou laranja, especialmente
se o Governo cooperasse, se me aju-
dasse financeiramente. Mas com a co-
ca posso subsistir regularmente. Se
plantasse café, por exemplo, correria
um risco porque com o café nunca se
sabe se os preços vão subir ou descer.
No caso da coca, sempre há mercado,
o preço sobe sempre.

Duran garante que a sua coca só
é vendida para uso legal.

ÜM 

problema fundamental pa-
ra controlar o tráfico de co-
ca é que as polícias antl-
drogas da América do Sul

simplesmente não dispõem de dinhel-
ro, pessoal e equipamentos para vi-
giar eficientemente as plantações
clandestinas, geralmente localizadas
em regiões remotas e de dificil aces-
so. Tampouco estão em condições de
combater os principais traficantes
que transportam grandes quantidades
de pasta lavada de cocaína para la-
boratórios secretos espalhados por
uma imensa região a Noroeste do
continente. São esses que fabricam a
cocaína. No quartel-general da PIP
em Lima, o segundo homem em im-
portancia da instituição, Inspetor-
Major Artidoro Mejia, diz:

— A coca se planta em regiões
das quais sequer temos mapas deta-
lhados. Os traficantes usam esquadri-
lhas de pequenos- aviões para, trans-
portar a pasta lavada. Precisamos de
helicópteros para patrulhar as plan-
tações, radares e armas para derru-
bar os aviões dos traficantes, mas não
temos nada disso.

Algumas polícias sul-americanas
pediram assistência financeira aos
Estados Unidos para equiparem-se,
mas este pais não pôde oferecer aju-
da realmente eficaz. O Departamen-
to de Estado ainda proporciona ai-
guns elementos, mas, devido a uma
recente disposição legal, neles não se
incluem armas. Na realidade, o orça-
mento total dos Estados Unidos para
o combate às drogas na América do
Sul é insignificante: 9 milhões de dó-
lares por ano. Acredita-se que esta ci-
fra se reduzirá ainda mais no futuro,
devido aos cortes propostos pelo Pre-

sidente Jimmy Carter nos gastos fe-
derais dos EUA, especialmente nos des-
tinados ao exterior.

Com as folhas de coca bolivianas
ou peruanas convertidas em pasta la-
váda — processo simples que pode ser
feito perto das plantações — a meta
seguinte é quase sempre levar o pro-
duto semi-refinado à Colômbia, para
o processo final de sua -conversão em
cocaína. Entre 70 a 90% da cocaína
que entra ilegalmente nos Estados
Unidos saem da América do Sul via
Colômbia. Mas por que a Colômbia,
país que quase não tem plantações de
coca?

E' um bom lugar para operar,
fica perto dos Estados Unidos, tem
litoral extenso, tanto no Pacifico
quanto no Caribe — diz um agente ria
DEA — e os colombianos são excelen-
tes para este tipo de operação.

A transiormação da pas',
em cocaína ocorre geralmente em la-
boratórios escondidos nas grandes ci-
dades colombianas, como Medelin,
Cáli e Bogotá. São instalações bara-
tas e podem ser montadas dentro de
um quarto em 24 ou 48 horas. Para
desmontá-las, o prazo é o mesmo.

São muito móveis — diz um
agente dà DEA — e como se pode
imaginar, muito difíceis de localizar.

A pasta lavada boliviana e pe-
ruana entra na Colômbia por duas
rotas principais: três quartas partes
vêm via Equador, isto é, por terra em
automóveis, caminhões e ônibus, ou
por navios. Quito está a poucas horas
de Cáli por estrada. O resto vem pela
selva amazônica, através de uma re-
de de embarcações fluviais ou aviões
privados. A segunda rota é mais longa
e cara, mas pelo fato de que os tra-
ficantes que escolhem esse trajeto
usam aviões, podem transportar
quantidades cada vez maiores, em
certas ocasiões até 300 quilos. A ci-
dade colombiana de Letícia é o ponto
principal de coordenação para a rota
amazônica.

^gT^S agentes da DEA e policiais
mk M sul-americanos dizem que os
mi 9 colombianos é que manejpm
^-^ o tráfico no continente, de

maneira geral. No entanto, há evi-
dências de débeis mas crescentes es-
forços de bolivianos, peruanos e equa-
torianos para refinar a coca e leva-
Ia diretamente aos Estados Unidos,
evitando o intermediário colombinnu.
A cocaína peruana e equatoriana ge-
raimente é levada ao Norte em aviões
particulares, , comerciais ou navios
mercantes. A cocaína boliviana pode
também ser levada diretamente ao
Norte em aviões privadosou de linhas
aéreas normais, ou então passar an-
tes pelo Brasil ou o Paraguai. Na Co-
lómbia, os principais pontos de pa:*-
tida são Bogotá, Medelin, Cali ou
Barranquilla. A coca é despachada
mediante quatro sistemas básicos:

1. Em aviões particulares do.s
traficantes. Segundo Miguel Franco
Munera, procurador-regional da Co-
lòmbia para Barranquilla, porto a
apenas duas horas e meia de vôo de

Miami, "há 1 mil 700 pistas de ater-
rissagem clandestinas no pais". A Pro-
curadoria-Geral da nação, que sofre
de aguda escassez de pessoal, é a en-
carregada da repressão ao tráfico de
drogas em todo o país. 

"Obviamente.
é quase impossível detetàr o tráfico
aéreo", explica Franco.

Os aviões, a maioria monomoto-
res ou bimotores, dirigem-se à costa
Leste dos Estados Unidos, especial-
mento à Flórida, e ocasionalmente fa-
zem escala nas ilhas do Caribe. Ou-
trás vezes voam ao Texas e à costa
Oeste, via América Central e México.
Aterrissam em pistas clandestinas nos
Estados Unidos ou lançam sua carga
de pára-quedas em lugares previa-
mente combinados. As vezes combi-
nam-se com embarcações costeiras e
a droga finalmente entra por mar.
Ocasionalmente, os traficantes voam
com seus aviões em altitude muito
baixa ao cruzar a fronteira para es-
capar ao radar da Agência Federal de
Aviação, normalmente dirigido para
os vôos comerciais. Se conseguem su-
cesso, aterrissam em aeroportos le-
gais dos Estados Unidos, naturalmen-
te com papéis falsos.

2. Por navio. Em vários portos
norte-americanos descobriu-se cocai-
na escondida em barcos de registro
colombiano, desde modestos bananei-
ros até, por exemplo, o clássico velei-
ro Glória, que participou do desfile de
veleiros em Nova Iorque, por ocasião
do Bicentenário da Independência
norte-americana, em 1976.

3. Escondida em embarques co-
merciais de exportações legais colom-
bianas, por mar ou por terra. Assim,
descobriu-se cocaína nos Estados Uni-
dos em caixas de produtos colombia-
nos, remessas de peixes tropicais e
barras de chocolate, também colom-
bianos.

4. Por correios individuais, os
famosos mulas, que se arriscam para
ganhar dinheiro rápido transportan-
do pequenas quantidades de cocaína
aos Estados Unidos. A maioria traba-
lha para traficantes colombianos or-
ganizados, que normalmente lhes pa-
gam mil dólares além do dinheiro
para os gastos de viagem. Outros são
pequenos operadores ocasionais que
ficam com uma parte do negócio pa-
ra si mesmos. Segundo fontes bem in-
formadas, no entanto, este tipo de
tráfico está sendo reduzido. Os cor-
reios individuais às vezes dão grandes
voltas pela Europa para chegar aos
Estados Unidos, já que as autoridades
americanas exercem vigilância redo-
brada sobre os aviões que vêm da Co-
lõmbia. Os mulas escondem cocaína
em ursos de pelúcia, tubos de creme
de barba tipo acrosol, em malas de
fundo falso, discos ocos, máquinas fo-
togràíicas ou no gesso que simula uma
fratura no braço ou na perna. Tenta-
ram também penetrar nos Estados
Unidos com cocaína envolta em sacos
plásticos introduzidos no ânus ou na
vagina. Um norte-americano tentou
contrabandear a cocaína engolindo
várias bolsinhas cheias do pó, mas
uma d las se rompeu e ele acabou
morrendo.
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Para todos os fins de direito e sa-
bcndo que não é só criticar mas elo-
giar quando for o caso, quero conslg-
nar minha gratidão aos policiais de
serviço no dia 25 de dezembro no Pos-
to de Tribobó (entroncamento rodo-
viário), notadamente ao cabo De Mou-
rá (1-08 799), desconhecendo eu o no-
me dos demais integrantes do servi-
ço. A presteza no atendimento, a cor-
tesia invulgar e o mais absoluto de-
sinfceresse no recebimento de qualquer
gratificação são evidências de que
ainda há, e muitos, policiais atendo-
sos, educados, corretos e honestos. Foi
providenciado reboque do Touring pa-
ra meu carro, pelo rádio do próprio
Serviço. Foi parado um ônibus vindo
de Cabo Frio para que eu, minha es-
posa e filhinhá embarcássemos, fican-
do o carro aos cuidados do cabo De
Moura para ser entregue, como o íoi
logo depois, em minha residência. Re-
gistrè-se meu agradecimento público.
Anote-se aquele posto policial como
exemplo. Faça-se justiça c elogios on-
de for cabível — Jacob Chvaicer — Rio
dc Janeiro.

Cidade-presidio
No momento em que se agitam os

problemas presidiários no pais, con-
vem lembrar que o Presidente Geisel,
em 1974 (JORNAL DO BRASIL de
9/8/74, pág. 20), recomendou ao Mi-
nistroda Justiça, ao instalar o Gru-
po de Trabalho para a Reforma Pe-
nitenciária, que cuidasse de buscar su-
gestões para que se pudesse executar
um trabalho capaz dc abranger o pro-
blema no seu todo ao invés de visar
apenas a particularidades e situações
isoladas.

A propósito, apresentei sugestão
no sentido de ser construída no inte-
rior do país uma cidade-presídio cuja
finalidade seria tornar-se auto-sufici-
ente para a economia do Estado e re-
cuperadora para beneficio dos presi-
diários. A assessoria do Ministro re-
jeitou a idéia sob a alegação insubi-
sistente de que pessoas oriundas dos
meios mais diversos dificilmente po-
deriam conviver sem choques e pro-
blemas de inadaptação inevitáveis,
como se essa não fosse a situação de
todos os presídios do país.-Assim, re-
novo minha sugestão, por considera-
Ia urgente, através do JORNAL DO
BRASIL.

Acredito que o Governo federal
poderia determinar área ampla e com
os necessários requisitos para a im-
plantação de pequenas indústrias e
atividades de agricultura e pecuária,
no interior do país, nas proximidades
de um rio que possa abastecer a ci-
dade-presidio e preste-se à instala-
cão de uma pequena usina hidrele-
trica além de permitir a vazão de de-
jetos. Próximo, seria instalada uma
unidade militar bem aparelhada em
comunicações, inclusive com serviço
de correios para a correspondência
dos detentos e seus familiares. Com
vistas a atender ao problema de trans-
portes, se construiria no local um
campo de pouso a ser operado pela
FAB.

A implantação da cidade-presidio
começaria pela' construção de pavi-
lhões com capacidade paia mais ou
menos 500 internos, que se dedicariam
ao início das atividades de agricultu-
ra e pecuária, aumentando-se as ins-
talações à medida que a produção for
crescendo. Convênios com os Minis-
térios da Agricultura e da Indústria
e do Comércio permitiriam o fome-
cimento de material e técnicos.

A cidade-presidio receberia con-
denados a penas iguais ou superiores
a dois anos, mediante pagamento pe-
lo Estado de origem do recluso de
uma quota correspondente às despesas
normais com sua manutenção. Propo-
nho, também, a participação dos re-
clusos nos lucros das vendas da pro-
dução nos mercados do país, a cons-
trução de escolas profissionais, cine-
mas, parques, campos de esportes e
Igrejas, cabendo aos religiosos que
aceitassem a missão a tarefa de fisca-
llzar o tratamento dispensado aos de-
tentos. As visitas seriam programadas
de modo a atender aos interesses da
FAB, inclusive o treinamento de no-
vos pilotos.

Acredito que, embora essa suges-
tão não abranja tudo o que pode ser
feito, dê uma idéia inicial do que se
poderá fazer para resolver õ proble-
ma da superpopulação dos presídios
que vem se agravando cada vez mais.
— José Corrêa de Souza — Rio de Ja-
neiro.

"Mobrau"

Tem, o JORNAL DO BRASIL, em
diversas ocasiões, tecido considerações
sobre os erros de redação nos exames
vestibulares. Cita, entre numerosos ou-
tros, o da grafia errada da palavra
edifício (edificil — plural edifíceis —
ou arranha-céu — arranha-céis). Tais
erros de grafia são decorrência lne-
vitável de erros de pronúncia.

A transformação do 1 final e u era
erro de pronúncia comum no Norte.
Infelizmente, esse erro vem se genera-

lixando, mesmo no Sul, devido sobre-
tudo aos meios de comunicação. A
dicção carioca era, cm priscas oras,
excelente c foi mesmo considerada pa-
drão nacional. Mas sc tal erro dc pro-
núncia, tão grave quanto qué ou vê,
cm Jovens vostlbulandos é lamenta-
vel, em grisalhos representantes go-
vernamentais e até mesmo educado-
nais é simplesmente Inadmissível.

Que um locutor do Governo diga
para milhões de ouvintes Brasiu, Mo-
bran, Jornal Naelonau — é de estar-
recer.. E' deplorável, é triste, é feio.
Onde estão as autoridades educado-
nais que permitem essa deseducação
do povo? Onde está o Ministério da
Educação e Cultura que consente nes-
se estimulo à incultura? Não tem es-
te uma ação normativa? Não deviam
Iodos os locutores oficiais (alguns o
fazem, outros o fazem mal dizendo
nacionaul) dar o bom e não o mal
exemplo?

Ou teremos de assistir melanco-
llcamente a este retrocesso na cultu-
ra, à generalização deste "relaxamen-

to no falar que denuncia e propicia
outros relaxamentos de mais graves
conseqüências para o futuro da na-
ção: nos costumes, na educação, no
trabalho (indústria — com os aci-
dentes de trabalho — no tráfego —
com mortes e invalidez — nas escolas
— com mau aproveitamento — nos
hospitais — com a desidia de tão fu-
nestas conseqüências)? — Fernanda
Gomes de Mattos — Rio de Janeiro.

Arle por 
"enlatados"

Religião NERUDA E ASTURTAS
BRILHAM NA EUROPA

Como se pode fazer o possível
para a abertura do mercado artístico
brasileiro se, quando se começa o ini-
cio do inicio do progresso, surgem me-
didas incompreensíveis, e por que não
sem nexos? Refiro-me à exclusão da
série Ciranda, Cirandinha da progra-
mação da TV Globo para dar lugar
aos enlatados americanos que só tra-
rão aspectos negativos se fizermos um
balanço.

Citei o mercado artístico como um
exemplo que será afetado com a saída
da série, falando-.se em termos co-
merciais. Vejo nisso uma medida con-
traditória de quem diz divulgar nos-
sa arte, no caso da televisão que é
um veiculo de comunicação.

Particularmente, acho que vemos
nesses enlatados um abuso de técni-
cas (graças ao grande volume de di-
nheiro de que dispõem suas produ-
ções) e violência, nunca a arte e men-
sagem que o público desfrutou de uns
três ou quatro episódios dessa série.
Acho que se está fechando as men-
tes de uma geração de jovens bloque-
ando-lhes a conscientização de nossa
arte, consequentemente um retarda-
mento do nosso progresso cultural.

Reconheço, porém, que não co-
nheco os motivos pelos quais a dire-
ção da TV Globo tomou essa medida
com a qual só concordarei se realmen-
te foi a única solução para um pro-
blema de emergência — Cláudio do
Nascimento Costa Filho — Rio de Ja-
neiro.

Mau-cheiro
Gostaria de solicitar a colaboração

do JORNAL DO BRASIL para a so-
lução de um problema que aflige o.s
moradores de Copacabana, um dos
bairros mais belos e visitados pelos
turistas e onde a concentração demo-
gráfica é a maior do Rio. No momen-
to, contudo, a beleza de Copacabana
sofre impacto negativo devido ao des-
caso da Cedae com a manutenção de
sua rede de esgotos. Há na Avenida
Atlântica, em frente à Rua Almte.
Gonçalves, uma elevatória construída
por essa Companhia que, de tempos
para cá, emana gases pestilentos e
malcheirosos, a ponto de tornar ex-
tremamente dificil residir-se nas pro-

. ximidades.
¦ Há dias, um empregado que tra-

balha nessa elevatória teve de ser so-
corrido de urgência e transportado
para o hospital, intoxicado pelos ga-
ses. E isso tudo ocorre nas proximida-
des dos Hotéis Debret, Miramar, Lux
e Regente e dos Restaurantes Alcazar,
Saint Tropez e Lucas, todos ameaça-
dos de perder a clientela por culpa
do mau-cheiro. Várias reclamações e
abaixo-assinados foram dirigidos à
Cedae sem que os engenheiros res-
ponsáveis respondessem ou apareces-
sem no local. Nenhuma providência
foi tomada.

Resido no oitavo andar do edifi-
cio situado na esquina de Atlântica
com Almte. Gonçalves e sou forçado
a manter todas as janelas fechadas,
principalmente entre 19h e 22h, de-
vido ao mau-cheiro. Se conseguisse-
mos a cessação das emanações, esta-
riamos contribuindo para que nossa
cidade continue a ser maravilhosa —
Irapoan Potyguara — Rio de Janeiro.

Cristo
Fiquei comovido ao deparar-me

com a matéria publicada no JORNAL
DO BRASIL, edição de 18-12-78, sob
o titulo Cristo Vence e Sua Imagem
Volta ao STF. Mas surpreendeu-me
constatar que alguns componentes do
Tribunal não reagiram na ocasião
contra a remoção. De qualquer for-
ma, estão de parabéns o STF, o JOR-
NAL DO BRASIL e principalmente
quem determinou a reposição e as
mãos piedosas que a executaram —
José Maria Lopes — Vitória (ES).

As cartas serão selecionadas para publicação
no todo ou em parle entre as quo tiverem
assinatura, nome completo e legível •
endereço que permita confirmação prévia.

PARA O ANO DA CRIANÇA

QUASE 

110 limiar do
Ano da Criança,
extraio dc um dis-
curso inédito de

Gustavo Corção na Escola
Técnica do Exercito, cm
194S. os seguintes trechos,
tão palpitantes dc atuali-
dade c eternidade:

O Natal é uma das três
grandes festas da cristan-
dade. As outras duas são
Páscoa e Pentecostes. Em
cada uma destas solenlda-
des nós celebramos um
acontecimento histórico de
caráter religioso, isto é, u.m
encontro do tempo e da
eternidade. No dia de Na-
tal nós festejamos o nas-
cimento de nosso Salva-
dor; no dia da Páscoa co-
memoramos a consumação
do sacrifício da Cruz e a
ressurreição de Cristo; e no
dia de Pentecostes alegra-
mo-nos com a noticia da
vinda do Espírito Santo.
Segundo a mais genuína
tradição, a Páscoa é a
maior das festas, o mais ai-
to vértice do ano cristão,
a mais religiosa das festas
religiosas. Mas é um fato
— um fato histórico incon-
testável — que a lembran-
ça da festa de Natal é mais
persistente e enraizada em
nós do que as outras. Mes-
mo onde a fé não seja vi-
va, mesmo nos tempos mais
afastados de Deus, persiste
o antigo hábito de festejar
com ternura, no aconche-
go das famílias, entre as

. criancinhas, com árvores
enfeitadas e luzes acesas,
essa noite feliz em que os
anjos cantaram uma pro-
messa de paz aos homens
de boa vontade.

Qual será a razão dessa
resistência, dessa persis-
tência, dessa indestrutível
ternura que nos persegue
nas vésperas de Natal? Por
que misterioso motivo con-
tinuamos a nos alegrar
nesta vigília, nesta humil-

Dom Marcos Barbosa

dc festa ao rés do chão,
mesmo quando Já perde-
mos de vista o Deus cru-
clflcado c ressufrecto?

E' da suave teimosia da
festa de Natal que lhes
quero falar. Natal é a íes-
ta do nascimento de Nosso
Senhor. Para nos salvar,
Deus quis encarnar-se,
descer à nossa natureza ln-
serir-se entre nós. E para
isto, como todos sabem,
nasceu numa gruta, pobre,
desarmado, dep endente.
Nasceu em Belém, que quer
dizer Casa do Pão, como
que anunciando, com o no-
me deste lugar, o mistério
do sac/rlficio eucarístico.
Nasceu pobre/ Rejeitado.
Desconhecido pelos podero-
sos. Dependente. Pcqueni-
no. Nascido de uma virgem,
como anunciara o profeta,
colocou-se sob a tutela de
um homem justo e bom,
que era operário. Um car-
pinteiro. Vejam bem, meus
amigos, que coisa espanto-
sa é essa descida de Deus
em nossa humanidade: Ele
podia chegar com toda
pompa e glória; podia des-
cer num formidável relam-
pago e firmar no inundo,
que era obra de suas mãos,
um pé de rei poderoso e in-
vencível. Preferiu, porém,
nascer como um de nós; e
entregar-se, pequenino e
pobre, à guarda de um co-
mo nós.

Ora, eu creio que o se-
gredo da força do Natal es-
tá justamente neste ponto,
isto é, neste exemplo que
Deus mesmo nos deixou,
de respeito, de reverência
pelas coisas pequeninas. O
respeito dos inferiores aos
legítimos superiores é o
alicerce das sociedades hu-
manas. E' bom. E' justo. E"
indispensável. Mas, quan-
do esse respeito falha, o
que acontece? Ele é puni-
do. E é justo. E deve ser
assim. Está bem, está na

ordem das coisas que o re-
belde seja punido, e a jus-
ta severidade é uma vir-
tude, Quero dizer que os
próprios homens, a própria
sociedade dos homens, as
próprias Instituições hu-
manas se encarregam de
reprimir o desrespeito do
soldado, o desrespeito do
aluno, o desrespeito do fl-
lho. E o desrespeito do ge-
neral ao soldado, quem é o
que o pune? Quem é que
julgará e castigará o desres-
peito do chefe aos subal-
ternos, do forte ao fraco,
do pai ao filho? Ah! esse
desrespeito, essa injúria ao
menino pobre e desarma-
do em seu presépio, esse,
Deus mesmo faz questão
de julgar c punir. E de
duas maneiras: primeiro,
valendo-se dos próprios ho-
mens e consentindo nas
horríveis calamidades que
cairão sobre as nações em
que os fortes não reveren-
ciam os humildes; segundo,
no fim dos tempos, quan-
do vier — agora como Juiz
e como Rei — e disser ao
general, ao rico, ao podero-
so: "O que fizestes ao mi-
nimo de vós, foi a mim que
o fizestes."

A nova luz cristã, por-
tanto, à luz de Natal, as
coisas se modificam, as cs-
calas de valores se alteram,
os eixos se deslocam; o
Deus-menino nos diz, na
sua pequenez, na sua po-
breza, que uma alma de
criança, uma vida de cri-
anca, uma palavra, um
riso, um choro de criança
lhe são infinitamente mais
caros dos que os mais por-
tentosos edifícios e enge-
nhosos aparelhos. Porque
os edifícios, com o tempo,
ficam ridículos e as má-
quinas fora de moda; en-
quanto, ao contrário, o.s
mais fugazes movimentos de
nossa alma são anotados
pelos anjos e gravados por
eles na eternidade.

PARIS 

— Canlo Oe-
ral, do chileno Pa-
blo Ncrudu, Pré-
mio Nobol de Li-

teratura, constitui prova-
vclmente o mais notável
acontecimento teatral lati-
no-americano de 1078 na
Europa, mas não o único,
já que outro Nobel de Lt-
teratura, o guatemalteco
Miguel Angel Asturlas, me-
receu Idênticas honras em
Madri.

Além de Neruda, cujo Es-
plcmlor y Muerte dc Joa-
quiri Murrleta foi represen-
tado cm fevereiro pelo Tea-
tro Moderno de Paris, seu
compatriota Egon Wolfí
recebeu os aplausos do pú-
blico parisiense com a obra
Flores de Papel, no Teatro
Studlo dc Champs Elysés.

Com cies as salas dc es-
petáculo dc Paris coloca-
ram em cena este ano
obras dos cubanos Alejo
Carpcntier e Eduardo Ma-
net (I-as Puertas dcl Sol e
Madras), do mexicano Oc-
tavio Paz (La Hija dei Ra-
paciní), dos argentinos Ra-
facl Lopez Sanchez e Javicr
Arroyucle (Êxito), além do
comediante argentino Ma-
lamud e diversos espeta-
culos de dança brasileiros
e peruanos.

Na Espanha, triunfou o
elenco venezuelano Rajata.
bia com uma excelente
adaptação dramática de O
Senhor Presidente, de
Miguel Angel Asturlas, mas
também mereceram cam-
primentos da crítica as ar-
gentinas Nacha Guevara
(Nacha de Dia, Nacha de
Noite) e Cipe Lincovky
(Cabaré Literário), esta úl-
tima premiada no Festival
Internacional de Teatro de
Caracas com o Juana Sujo.
O ano teatral na América
Latina trouxe algumas
novidades.

No México, um decreto
presidencial, de 19 de iulho
de 1977. instituiu a Compa-
nhia Nacional de Teatro,
chamada a desempenhar
no país um papel seme-
lhante ao da Comédia
Francesa. Dos trabalhos
dessa comnanhia. deve-se
citar em particular La Var-
dad Sospechosa, do mexi-

cano Juan Rulz dc Alar-
gon, Lucch de Unhcmiu, de
Ramon dei Valle Tnclán,
Vlpone, de Bcn-Johnson,
Opereta, do Wltold Goin-
browlcz, etc,

Numa séria tentativa ric
fazer teatro infantil n o
nivel profissional, um gru-
po do Sindicato dos Ato-
res Independentes estreou
em vários centros culturais
do Distrito Federal a peça
do brasileiro Carlos Lyra,
Alguém Disse Dragão?

Em Cuba, a reabertura
do Teatro Municipal de
Havana foi a nota de
otimismo com a qual so fe-
chou o insípit'o ano teatral
de 1978, inspirando cond-
ànça aos profissionais dos
palcos. Esta reabertura
coincidiu com a "reab'!i-
tação" de Carlos Pous, um
veterano do chamado tea-
tro vernáculo (sobre o •;
costumes cubanos), que du-
rante longos anos ficou
"vegetando" no silêncio. O
mais sólido grupo de Cuba,
o Teatro Estúdio, que Já
completou 20 anos de exis-
tência conseguiu o seu
maior público com AIro
Muy Serio, do cubano Hcc-
tor Quinteros, sátira con-
tra o.s costumes contempo-
raneos. Quinteros foi o
único autor nacional que
estreou este ano, com a
peça La Ultima Carta de
Ia Bara.ja.

Os autores representados
demonstram acentuado
ecletismo: Bertold Brecht,
Molière, Garcia Lorca, Ága-
tha Christie, Valle Inclán,
etc. Fora de Havana, o Te-
atro de Escambray con-
tinuou a funcionar na re-
gião montanhosa do mes-
mo nome, aprofundando
uma tentativa de assimilar

o teatro à vida diária dos
que vivem longe dos cen-
tros urbanos.

As salas locais receberam
os visitantes La Candeia-
ria, grupo colombiano, de
criação coletiva, o grupo
espanhol de Maria José
Goyanes, com duas obras
de Valle Inclán, e a argen-
tina Nacha Guveara cujo
espetáculo individual tam-
bém é teatro, segundo ai-
guns críticos.
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DÊ UMA FESTA
DE REVEILLON

DIVIRTA-SE.
POSSÍVEL

"REVEILLON":
Com sua festa a pleno vapor, convidados dançando, comida leve e saudável,

bebida farta e boa, é quase certo que você estará feliz, bem protegido da ressaca.

Na Bevista do Domingo desta semana:

TUDO É LUCRO: ' .¦ ,.
Como um novo Rei Midas, Nelson Rockefeller capitaliza ate sua
fabulosa coleção de arte, fazendo reproduções. As cópias
aumehtam o preço dos originais.

AS MAIS BEM DESPIDAS
DA "BELLE ÉPOQUE":
Sensuais, as damas da "Belle Époque" são expostas em cartões--
postais no elegante Hotel George V, em Paris. Por um deles,
pedem-se até 4 mil francos.

UMA ESQUINA PARA O MAR:
Uma nova casa, em Angra dos Reis, prova que ainda há bons
•locais para morar. A criação da harmonia com elementos na-
turais, longe do ritmo da cidade.

DRINQUES DO ANO NOVO:
Brinde o ano que chega com as receitas de Souza, um craque
em misturar sabores e conseguir efeitos gustativos e visuais com
sua alquimia de bar.

E MAIS:

MODA MAQUILAGEM 79:
Preto, vinho, roxo, verde, rosa são as cores da moda. A roupa
tem mais fantasia e a maquilagem, dois tipos: sofisticação retro
ou o marcante esfumaçado.

VERÍSSIMO
DISCOS
HORÓSCOPO

JOGOS: xadrez, bridge, charadas, etc.

Domingo
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Sim. Sobretudo quando urna das maisimportantes laboratorios, |
atribuicoes de sua idade, a educapao, e apenas que sao.algu^
uma imposiqao cumprida sem prazer e de ma a disposi^ao
vontade. E mais sofrera, ao longo de sua vida, Uma equij
enfrentando uma sociedade cada vez mais alto ni'v^l u^
competitiva sem estar adequadamente preparada avanpados^
para isto. Visite est^

0 Colegio Veiga de Almeida na Barra 6 toda uma propomos a
nova conceppao de col6gio, capacitado a oferecer
educapao do mais alto nivel num ambiente
moderno e agraddvel. ^K£3£§£g^2>

0 arrojado projeto do arquiteto (ndio da Costa
previu em 21.000m2 de area apenas 24 salas de ' m a
aula, claras e arejadas, em meio a um excepcional. , . Matrfculas abertas
parque de esportes com ginisio, duas piscinas, Maternal. Jardim de Infflncla, 1.° e 2.° graus.
quadras de t§nis, al6m de lanchonete, restaurante, Av das Americas, 3.301- Km 4,5
teatro de arena, mini-banco, mini-ag§ncia de turismo, informapfies: de 2.' a 6.* feira das 09:00 is 17 horas

no local ou pelo telefone 399-3785

Telefone 264-6807

W J M11 it I 111 k^Sill A Bat But deseja • faga uma assinatura do I I
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que voce comece o ano 1 —-—-
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COZINHA FRANCESA

COZINHA PORTUGUESA

DA BARRA
fAÍOHF BAR  A famosa casa de samba da Barra da Tijuca, promoverá um animadíssimoVtMIVafWE DHIV reveiHon: ceia completa, uma champanhe, show de samba, Fantásticas,
mulatas c discoteca por apenas Cr$ 1.600 por mesa de quatro pessoas. Estrada da Barra, 410. P.e-
servas e informações: 399-0707.

ORES CARMES
r*r\CTA COL — Cc1,e9or'a churrascaria, eis uma casa que se impõe por seus ex-
wUjIM Uw 9wb celentos serviços e pela delicia de seu» pratos. Curta um reveillon
num clima de mantenha (Alto da Boa' Vista). Por pessoa: Cr$ 480,00, com direito a ceia, champanhe
e vinho. Reserve com antecedência: 268-8357.

YOn(^ você realmente quer se divertir e começar o ano de 79 com total descontração,
AVJUVJ e!j a recomendação para seu reveillon: Cr$ 550,00 por casal, com direito a ccia e
uma champanhe. Desconto especial para grupos. Anexo, espetacular discoteca com som ultra-stéreo.
Av. Sernambetiba, 780. Reservas: 399-0027.

COZINHA INTERNACIONAL
f AI nFIRÃO — Antes de cair na folia para comemorar o novo ano que vai chegando, que^MfcWEIKMw tal saborear os deliciosos pratos com base em frutos .do mar deste restaurante

do Leblon. Dia 31, funcionará somente no almoço. Aos sábados, feijoada completa. Anexo, Solarium
Bar, com música ao vivo. Gal. Venancio Flores, 171. (294-2945).

COM SHOW

COZINHA ITALIANA
II TDfSjLADfNKIC "" vero «ristorante italiano di Rio". Penne ai 4 formaggi, lasagne alia
IL TKUIVIDVINE — casalinga, Cannelloni delia nonna, Gnochi alia bolognese insalate fresche,
piattl freddi, frittate fredde, piatti regionali freddi. Sala aria condizionata. Aperto tutto il giorno.
Min. Viveiros de Castro, 51. Te!.: 255-0397. Copacabana.

PIANO-BAR

VESTIBM 
¦ 

79

800 VAGAS

Coleção
Verão

Sugestões para Natal e Ano Novo i
Tudo para os manequins giandes.l

RUA VISCONDE
TELEFONÊSÍM
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A Bat But deseja 
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que você comece o ano

com ò pé direito.

Visconde de Pirajá 476 Loja C
Visconde de Pirajá 86 Loja 12

E com o esquerdo

também.

BEEF BAR/XATOU DISCOTHEQUE - No restaurante, é apresentada as deli-
cias da cozinha internacional. Abre dia-

riamente a partir das 17h. Almoço aos sábados e domingos. Na discoteca, som alucinante e am-
bientes privados super confortáveis. Rua Conde D'Eu, 113 — Largo da Barra (entre o Super Mercado
Barra e o Oswaldo das batidas).

FACULDADES
DA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL

PLÍNIO LEITE

# FORMAÇÃO DE PROFESSORES

# PEDAGOGIA

• LETRAS

• TURISMO
INSCRIÇÕES ATÉ 02 DE FEVEREIRO DE 1979

DIARIAMENTE DAS 9 ÃS 21 HORAS

Mistério
Metade do escritório do Sr Antônio Oallottl

Informa, quando soa o telefone, que ele se encon-
tra no Rio.

A outra metade diz que ele está em Santa Ca-
tarlna.

Ao mesmo tempo, fora do escritório garante-se
que ele está em Toronto, onde realmente estava
até ontem. t • t

Gntendo-se o mistério cm torno de seu para-
delro. O Sr Antônio Oallottl não está mais fugindo
das pessoas que não queriam que ele vendesse a
Llght para o Governo.

Está fugindo agora é das pessoas que estão
atrás da erva que a Brascan vai receber.

Roda-viva
Fernanda e Zezlto Colagrossl reúnem alguns

amigos em Petrópolis, entre eles Gulomar e Gustavo
Magalhães, Adelaide e Ari de Castro, Ana Lulza e
Gustavo Afonso Capanema, para festejar a passa-
gem do Ano Novo.

Antes de partir ontem para o Régine's, onde,
juntamente com Elsa Martinelli, oferecia uma fes-
ta, Bettina jantou em casa de Patrícia e José Pes-
soa de Queiroz.

Alice e Luís Carta passam o réveillon no Rio.
Deve amanhecer hoje no Rio o Sr Antônio Gal-

lotti, o Homem de Visão por muitos e muitos anos.
Cristina Malta promove uma grande festa de

réveillon no Régine's.
Lolly e Cecil Ilime aderiram ao festival das des-

pedidas do Cônsul da Itália e Sra Tommaso Troise.
Recebem para jantar em homenagem aos diploma-
tas no dia 10 de janeiro.

Sonla Braga e Walter Clark na pista do Hippo-
potamus.

O Ministro e Sra João Paulo dos Reis Velloso
chegam de Nova Iorque no dia 31, a tempo de co-
memorar no Rio a entrada do ano.

Atendendo a centenas de pedidos, a TV Ban-
deirantes reprisará em breve o special com Chico
Buarque de Hollanda exibido no dia de Natal.

Declaração singela de Rosalynn Carter na pre-
mlère de gala do filme Superman em Washington:"Super-homem, para mim, é Jimmy. Não mente
nunca e luta pela verdade."

Por conta
A Brascan, pelo vtalo,

já começou a gastar por
conta.

A Brascan Imobiliária,
pertencente ã holding,
comproji parte de um
quarteirão em Ipanema;
mais precisamente a pon-
ta de terreno que se es-
tende da Casa Gelli, na
Visconde de Pirajá, até a
Barão da Torre, compreen-
dendo todos os imóveis da
Rua Maria Quitcria que
dão frente para a Praça N
Sa da Paz.

A transação significa o
desaparecimento ou a mu-
dança para outro local em
breve de vários estabeleci-
mentos comerciais conhe-
cidos, como o Jamhert dc
homens, a loja de roupas
Dimpus, a boite Le Chat
Noir, entre outros.

mi e láAqi
A Coca-Cola está pre-

parando uma grande cam-
panha publicitária para
marcar o lançamento, no
início de janeiro, de um
novo produto de sua linha
de refrigerantes.

Dessa vez é o guaraná
Taí, em garrafas — o mes-
mo que já vinha sendo
testado junto ao público
há alguns meses, vendido
em copos.

Nos planos da empresa
para 79 está o lançamento
do Taí no mercado, exter-
no.

Zóziiuo Barrozo do Amaral

0«P#i AnO Pequeno mundo musicai da Lagoa. Nos gorjeios o internacional Pery Ribeiro;
ICtLMUW - n0J tec|atj0S( 0 maestro Eduardo 'Prates. Também participação do cantor

Márcio José. Drinques'e canapés sofisticados. Direção d# Jacque» U Safr» • Alain Claud» Jacquemin.
Av. Borges da Medeiros, 3.207. Res.: 266-1901.

Esta »«çío é publicada às 2as., 6a». • «ibado». Dicas: 243*0862
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No mundo (novo)

da moda
As páginas a cores con-

tidas no último Paris-
Match são simplesmente
um espanto.

Mostram várias cenas
da recente visita ã China
de Pierre Cardin, que, se-
gundo a revista, "reinven-
tou em poucas horas uma
moda chinesa".

A partir da sugestiva
foto de Cardin, na fila da
alfandega, ã sombra de
uma enorme estátua de
gesso de Mao Tsé-tung, tu-
do é surpreendente no
percurso do figurinista pe-
los atellers e salões de be-
leia chineses, nos quais
aparece selecionando ma-
nequins, investigando as
técnicas locais de colffure,
assistindo a um desfile de
modas no salão de exposi-
ções do prêt-à-porter em
Changal.

Convidado por u m a
cooperativa de fabricantes
de roupas para explicar os

OS NÚMEROS DA TV
Foram vendidos no Brasil, durante o ano de 1978, 2

milhões 200 mil aparelhos de televisão.
Desses, 1 milhão 300 mil em preto e branco, e 900 mil

em cores. (. .
Para o ano que vem, as previsões estimam que sejam

vendidos mais 100 mil aparelhos do que se vendeu este
(1110. ,

O mais importante não será, entretanto, a marca dos
2 milhões 200 mil aparelhos vendidos num só ano — um
recorde — mas o lato de que, então, o Brasil terá, no
mínimo, 13 milhões de casas com aparelhos de TV, dos
quais 5 milhões a cores.

xegredos da moda, Cardin
acabou se vendo obrigado
a dar um rápido e intensi-
vo curso sobre o assunto,
que começou pela definição
do que vem a ser a moda:
"A moda é aquilo que pas-
sa de moda".

Não se salie se os chinc-
ses entenderam. O que fi-
cou claro é a sua disposi-
ção de utilizar o talento
criativo do figurinista
francês para Incorporar
elementos ocidentais às
a u s t e ras indumentárias
usadas até agora pelo po-
VO.

Mas mais surpreen-
dente que tudo é o acordo
celebrado entre os chlne-
ses e Cardin: sua próxi-
ma coleção será apresen-
tada oficialmente em mar-
ço do ano que vem em
Changai e Pequim, na pre-
sença da imprensa inter-
nacional, desfilada por
manequins franceses e chi-

Sinal dos
O próximo carnaval do

Rio promete ser o mais
bem servido de turistas
estrangeiros dos últimos
10 anos.

Em compensação, o nú-
mero de turistas brasilei-
ros vindos dos Estados

tempos'
pára o carnaval carioca
deverá ser sensivelmente
inferior ao dos outros
anos.
• Os gostos estão mu-
ciando. Só não se sabe se
espontaneamente ou for-
çados pelas condições
econômicas.

SUPERPROBLEMA
O Super-homem, que tudo pode, não tinha até ontem

à noite conseguido arranjar um quárto de hotel no Rio
e estava ameaçado de enfrentar o relento a partir de
hoje, quando chega de São Paulo.

Esqueceu-se de reservar hotel no Rio para^ o atoi
Christopher Reeve, o Superman do filme, e até janeiro
não há quartos disponíveis.

O Rio, aliás, não parece ser a cidade ideal para o Su-
per-homem. Inclusive, porque não dispõe de cabinas tele-
fônicas.

Só um
Agora que a morte do Presidente

Houari Boumcdiene colocou seu nome
nas páginas de iodos os jornais não
custa nada informar que Boumcdiene,
codinome oriundo dc Mcdine, se escreve
apenas com um n e nao com dois, como
tem aparecido em todo lugar.

Quem tem dois enes é o Sr Mário
Vianna.

Eu, hem!
O grupo de estrangeiros que, trazi-

do por Guy Burgos, chegou ontem a São
Paulo para abrilhantar com sua presen-
ça uma festa oferecida à noite na boite
Aquarius, não viaja, como se pensava,
apenas pelo prazer do turisiho ou pelos
belos olhos de seus anfitriões.

Há dinheiro grosso na jogada, sob a
forma provavelmente de cachets. Tanto
assim, que o contrato por eles assinado
impede a sua presença cm qualquer ou-
tra casa noturna concorrente.

O pacote de celebridades, que, depois
de São Paulo, aterrissa no Rio, clicgou a
ser oferecido com exclusividade à dirc-
ção de uma conhecida casa noturna ca-
rioca. .

• Pela exclusividade, ou seja, o privi-
légio de ter o grupo diariamente em suas
mesas, a casa noturna teria que pagar
CrS 250 mil.

A oferta foi recusada pela pessoa que
a recebeu com o seguinte comentário:

— Eu, hem! Pagar CrS 250 mil pelo
direito de dar boca livíe toda noite a um
bando de pilantras, só se fosse otário.

O acidente de anteontem
no Aterro do Flamengo, en-
volvendo um ônibus lotado e
um caminhão da. Comlurb,
permite uma observação.

A se acreditar nas infor-
mações do motorista do co-
letivo, o veiculo que dirigiu
não tinha freios, estava sem
velocimetro e apresentava
defeitos na direção.

Como a placa do ônibus
termina em 0, ê de se supor
que tenha sido vistoriado em
novembro para poder ser
emplacado.

Se nãio o foi — e tudo le-
va a crer que não o tenha
sido — a responsabilidade
pelo acidcntc muda dc mãos.

Tudo bem
Os clientes do restauran-

te Chaiiílofe, em Petrópolis,
podem ficar tranqüilos. A
casa não fechará as portas.

Seu proprietário, Sr Caio
Mário, cobriu a proposta ici-
ta por uma empresa imobi-
liaria para a compra do imó-
vel onde se instala a casa e
.garantiu o seu funcionamcm-
to ad etemum.

I p MftULIN — Açj°ra com nova direção/ mas com a categoria de sempre. A renomada culi-
nária francesa é o maior destaque desta requintada casa de Itaipava. Abre

para almoço e jantar -de terça - a domingo. Também entregas a domicílio. Estrada do Contorno, km
61 (Vale do Bonsucesso).

começa a
circular cm
Nova Iorque
neste fim
de ano

REI DO BACALHAU ¦— Es,<! simPálico restaurante da Tiiuca serve bacalhau da maneira
que você pensar e pedir — afinal é a especialidade da casa.

Abre para almoço e jantar diariamente e presta serviço de viagem. Dia 31, funcionará somente no
almoço. Praça Xavier de Brito, 10. Tel.: 238-7667.

I ICRDA À NOITE  Como acontece todos os anos, aguarda-se com ansiedade o reveillonUjDUM l^lv/ desta casa. A partir das 22h show com Maria Alice Ferreira e Monuel
Taveira, ceia típica portuguesa e champanhe. A partir das 24h, música para dançar. Por pessoa: CrS
1.500. Rua Pompeu Loureiro, 99. Tels.: 237-6640/255/1958/267-6629.

rDlITA ftO RAPAH ^ ma's con^ec'^a churrascaria de Jacarepaguá, promoverá >um
V7KUIM UVJ PHKHU reveillon dos mais animados da Cidade. Duas bandas revezando-

Se a noite inteira. Preço p/pessoa: Cr$ 400, com direito a ceia, champanhe e bebidas nacionais à von-
tade. Cândido Benício, 2.113. Res.: 392-8022/392-9922.

Oswaldo Sargentelli promete parar Ipanema com o reveillon da casa de samba
OBAOBA - mais famosa do Brasil. Às 22h, apresentação do show "Bom, Mesmo, Samba".
Meia-noite, duas bandas, As Mulatas Que Não Estão No Mapa, ceia e bebidas à vontade. Por pessoa:
Cr$ 1.500,00. Vise. de Pirajá, 499. Res.: 227-1289/ 287-6899.
S*UI IDDACrin r ATirMO  A turma da Zon» Norte não precisa se preocupar. Na
CMUKKAi^MU WMUWnW ^ora tje gjeolher oncje passar o reveillon, el^ uma reco-
mondarão aue se impõe: duas bandas e música ao vivo do Grupo Trajeto. Ceia, champanhe, Peru i
Cl.T.% bebWal?» vontade. Por pessoa: Cr$ 480.00. Av. Brasil, 6.505. Res, 230-4230/230-4605.

Telefone para 264^6807

• faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Gcruluitis
Cheryl

Tieg8 na
noite do
Studio 54,

Sim. Sobretudo quando uma das mais importantes
atribuições de sua idade, a educação, é apenas
uma imposição cumprida sem prazer e de má
vontade. E mais sofrerá, ao longo de sua vida,
enfrentando uma sociedade cada vez mais
competitiva sem estar adequadamente preparada
para isto.

O Colégio Veiga de Almeida na Barra é toda uma
nova concepção de colégio* capacitado a oferecer
educação do mais alto nível num ambiente
moderno e agradável.

O arrojado projeto do arquiteto índio da Costa
previu em 21 .OOOm2 de área apenas 24 salas de
aula, claras e arejadas, em meio a um excepcional
parque de esportes com ginásio, duas piscinas,
quadras de tênis, além de lanchonete, restaurante,
teatro de arena, mini-banco, mini-agôncia de turismo.

laboratórios, sala de dança e expressão corporal,

que são alguns dos elementos formativos colocados
à disposição dos alunos.

Uma equipe de educadores experientes do mais
alto nível utilizando os recursos pedagógicos mais
avançados assegura ensino altamente qualificado.

Visite esta escola e anteveja o que nos

propomos a oferecer ao seu filho.

COLÉGIO

VEIGA DE ALMEIDA

Matrículas abertas
Á/latemal, Jardim de Infância, 1.° e 2.° graus.
Av. das Amóricas, 3.301 - Km 4,B
Informações: de 2." a 6* feira das 09:00 às 17 horas
no local ou pelo telefone 399-3785

AVAlfY llliXIli:
WONDERFUL FASHION

REVEILLON DESLUMBRANTE

E MUITAS ALEGRIAS NO ANO NOVO

MARY BLACK MARY BLACK - CONNECTION
LEBLON COPACABANA

Venâncio Tlores, ?55 Raimundo Correia^jg

0

A Bat But deseja 
*

que voce comece o ano

comopedireito.

Visconde de PirajA 476 Loja C
Visconde de Pirajci 86 Loja 12

E com o esquerdo *

tarnbem.
——-—  ~i

Z&rimo
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' SENDAS~ PEG-PAG 
CARREFOUR

 
J—- __^i zõnã Zona Zona Zona Zona Barrada

Norte Sul Norte Sul Norte Sul Norte Sul T.*uca

LATICÍNIOS z-rz  1
=r- õcnZ 5-_n 94Õ 875 §775 9,40 9,40 8,60 8,85 8,60

margarina Doriana - 250g 9,40 9,40 «./ _ < 6 „
ogurte Danone - d fruta 6,35 6,35 000 ^

iog. Chambourcy- c/ fruta 6,35 6,40 o.M o,

Cremelino-. 430g 40,00 39,20 JB.uu , . >

leite Longa Vida Alimba 13.00 13,00 14,00 _____ _____

SALGADOS  \^r-—. nõ"nn 53~ÕÕ 5_1)Õ 53^ 53,00 53,00 53,00 - 53,00 \
carne seca dianteiro 53,00 53,00 w.uo ^ _ 6QflQ
touc.nhodefume.ro 42,00 42,80 4l,bü Q() 4 

. 
^

costela salgada 41,80 41,80 42 20 65 
00 65,00 77,00 92,00 88,00 -

lingüiça de padre  _____ /J<UIJ _____ !—_ ——
HORTIGRANJEIROS —. _— —— —7= '

-.  7TM. ÍTóÕ U7Õ R6Õ 14,60 14,60 14,60 14,60 13,60
OVOS - tipo grande 14,6Ü I4,0_ W« '^u c . c , c,lmi A. 5. Cristóvão A. S. Cmtóvoo

."-. ^YôcT 9 00 6,50 8,00 8,00 - 
j

f,faCL 7 00 9 80 10 00 , 9,50 8,00 8,00 11,20 14,00 10,40
tomate i_nn 16 00 20 00 16,00 - 18,70 19,00 19,50

TT 600 6 OU 8,oS 6,00 600 6,00 9,00 6,00 • 4,50

f"í"s 7 00 7 00 12 00 11,00 8,00 8,00 9,80 9,80 8,50
ba,ata"d0Ce 

9'oS 9 00 8,00 18,00 15,00 9,00 1*5,00 15,00 . 14,00
VaS„m 

6 00 5 50 - 4,50 - 4,00 4,00 4,20
aS°t°.rV 

3 50 550 10 00 5,00 5,00 9,00 6,00 6,00
ab0b/lnha *_'__ . V8 00 26 00 18,00 15,00 18,00 22,50 20,00 17,50

„U[ab0„ _'__ 850 1200 1100 8,00 9,00 9,00 10,50 13,50
beterraba 8,00 U,-- iauu ","y ^ 

_ _ ?jQ 5 6„
aipuim 

7 50 7 50 7,50 8,50 7^50 7,50 4,90 5,00 7,00 §C?,b0la 
0nn 16 00 16 00 17 00 17,00 17,80 17,80 23,32 21,67 28,26

' alho-200g 16,00 16,00 /,uu ] ] ^
ba.ata-.ngl.Sa m,Í00 ü° H.B.'T VT-"" H.B.T. H.B.T. ]t_

FRUTAS I
____ r^rjr Tjõõ fiÕÕ oTÕÕ 6^ÕÕ 12,00 11,00 * 11,90

ma° 
„ 

88°50 
8 50 0 00 10 00 1100 10 00 7,80 8,80 8,40

E5a - Ho ROO iljoO 10,00 - 1JJ20 10,00 9^80

S-:^3 9,80 9,80 ¦. 10,00 ROO ______Z 1_1_
CEREAIS r-p^rr,i oo ÍTÕÕ UÕÕ 11,00 8,50 9,60 11,00 11,00 11,00

V _.Y_ Clu». Pnho Cabri.l. O.brl.l. Pog-Pag Pcg-Pao llboro»

TÔ20 10 20 0Ú0 0,00 10,40 10,40 9,30 9,30 15 20
aI^o l.»i.r prato P-ito Pra-o P-... pr«. Pr* »»W*-

4,90 6,20 5,65 5,50 5,00 ~,,A :
8 80 8 80 9,40 I 8,80 8,80 8,95 9,40 _-

NO BALANÇO
DE ALTAS
E BAIXAS,

SO AS
PRIMEIRAS

SAEM
GANHANDO

arroz
marca

feijão
tipo

polentina Quacker
farinha mesa Tipity

MASSAS
esp. Builtoni — ovos - 500g
massinhas Adria - ovos
Wafer Tostines - 200g

5,00
11,40

11,35
5,00

12,30
4,90

11,70 10,95

11,30
5,20

11,70

11,30
5,20

11,70

11,50
4,95

12,50

12,20
4,95

12,50
4,10
8,90

CAFÉ E ALIMENTAÇÃO INFANTIL

café Cacique solúvel — lOOg
Ovomaltine doce — 200g
Karo
alim. inf. arroz — Kellog's
Danoninho
Maizena - 500g

26,20
26,38
13,80
11,10
7,40
7,80

26,20

13,80

7,40
7,80

27,00
21,98

14,50
7,40
7,80

21,98

13,80
7,80
7,80

26,20
26,38
14,90

7,40
7,80

26,20
26,38
13,80

7,40
7,80

28,40
28,50
13,90
12,50
7,50
7,80

28,40
28,50
13,90
12,50
7,40
7,80

21,50
19,70
12,20

7,15

LATARIA
azeite Toureiro — 900ml
óleo de soja Violela
ervilhas Beira Alta - 200g
sais. Bordon Viena - 200g

presuntada Swift
Seleta Legumes Cica
sopa CampbelTs — 320g
pêssego calda Peixe — 450g
leite condensado Moça

' creme de leite Nestlé

SUCOS E BEBIDAS

59,00
18,80

11,95
24,80

18,80
6,90

11,20
24,80
12,90

16,50

18,80
6,90

24,00
10,50
16,50
36,00
16,25

57,35
18,80
7,85

11,95
23,30
11,50
14,75
34,80
16,50
18,50

60,50
18,80
6,50

13,20
22,50
11,95

32,90
16,50
18,50

60,50
18,80

13,20
22,50
11,95
19,20
32,90
16,50
18,50

57,40
- 18,80 16,75
5,50 6,40 6,50

14,60 11,10 10,65
20,70

12,50 10,50
14,00 14,00
25,90 25,90 35,60
16,50 16,50 14,30
19,40 19,40 15,70

suco de abacaxi Jandaia
suco de uva Maguary
Coca-Cola (média)
guaraná Brahma

12,25

2,90
2,90

A TT-Õ ÍT1Õ 13,90
16,75

2,90 2,95 2,50 2,90 2,90
2,90 2,95 ^90 2,90

12,25 12,50
15,70 16,75• 2,90 2,90 2,45
2,70 2,70 2,45

OUTROS
vinagre de vinho Jurema
catchup Etti - 400g
Temp. Compl. Arisco - 400g

. azeitona verde — 200g

LIMPEZA E HIGIENE

Pinho Beloar - 200ml
sabão pó Mago Limão - 600g
água sanit. Super Globo
papel hig. Neve - 2 rolos

9,45
18,80 18,70 18,50
13,80 12,45 14,20

9,00 9,00 11,00

JÕjq ÜX4Õ TÕ^ÓÕ ÍÕ*8Õ 11,10
16,90 17,78 17,80 16,10
6,30 5,50 - 5,60

13,10 13,00 12,90 13,60 9,98

9,65 9,45 - 9,45 9,45
21,60 18,30 17,50 . -

10,50 10,50 15,50 10,80
13,70 13,60 12,00 10,40 13,80

11,10 9,95 9,95
16,10 16,95 15,50
5,60 5,70 5,60 ' 4,35
9,98 | 11,70 11,70 I 11,55

BELEZA
xampu Adorn - pequeno
pasta Kolynos Branco — lOOg
desodorante Mistral — 55ml
sabonete Darling — 90g

TOTAL

19,90
8,10

10,80
6,75

844,88 780,65
— 14 prod.

no total do
208,10

19,90
8,10

10,80
6,40

— 12 prod.
ro total d*

137,45

18,60
8,50

12,95
6,85

18,60
9,95
9,98
6,85'

922,16 852,71
- 10 prod.
no total do

- 17 prod.
no total da

141,95 169,40

18,60
8,30

11,40
6,85

18,60
8,30

11,40
6,85

20,50
7,30

11,40
6,80

¦20,50
7,30

11,40

921,31 977,06 | 945,06 811,92 | 813,41
- 7 prod.
no total do

10 prod.
np total d»

75,10 83,35

— 9 prod.
no total do

97,05

- 12 prod.
no total d»
243,20

18 prod.
no t ital do
232,78

* Esta pesquisa 4 publicada todas as sextas-feiras. _,¦¦"_- ta

da Rio-Santos/Barra.

Produto típico da feijoada, a lingüiça de pa-
dre aumentou de CrS 88 para CrS 92. No setor
de hortigranjeiros, foram assinaladas três ai-
tas: o tomate, que estava a Cr$ 10, alcançou
o máximo âe CrS 14; a cenoura, de Cr$ 17,70
para Cr$ 20,00; e a beterraba, de Cr$ 12 para
CrS 13,50, E quatro baixas: a vagem, cujo pre-
comais alto era Cr$ 21,50, desceu a CrS 18; o
chuchu, ãe Cr$ 11 a CrS 9; o quiabo, áe CrS
28 a Cr$ 26; e a abóbora, áe Cr$ 7,80 a CrS 6.
O abacaxi está Cr$ 3 mais caro em relação à
semana passaáa, e o limão, que há cerca de
dois meses atingiu preços absurdos, está rela-
tivamente em conta. Em relação há sete dias,
baixou de Cr$ 15 para Cr$ 12.

Cartas
É possível

"Assim não é possível. A quem de-
vo dirigir-me para ter, o mais urgente
possivel, o meu telefone (245-4932) íun-
clonando? Há quase dois meses, depois
de uma dessas chuvinhas cariocas, meu
aparelho emudeceu e desde então ate
hoje venho reclamando à Telerj, sem
o menor sucesso. A resposta é que ''sen-

Limos muito, mas o seu problema c de •

cabo e só no dia tal estará consertado .

Bem, esse tal dia já sofreu inúme-
ris prorrogações; somente neste mês de
dezembro já foram prometidos os dias
10 18 e, agora, dia 27. Praticamente.o ja
festejado "Próspero Ano Novo". Assim
não é possível... Meu marido c medico e
isto está lhe trazendo sérios problemas
cm seu dia-a-dia; além do que, minha
avó gravemente enferma, esta "hospeda-

da"'em nossa casa. Tenho consciência de
minha impotência diante de uma T.clerj
da vida, mas, por favor, qual a formula
mais eficaz para ter de volta meu jtele-
fone funcionando e, assim, nao ter mais
que ficar "suportando" educadamente os
prazos utópicos e as desculpas "sentidas;*

dos funcionários desta empresa que, ja
é folclore, não ter cerimônia em cobrar
impulsos de telefones de pessoas compro-
vadamente em férias, faturar sempre
mais impulsos "excedentes" e cortara li-
nha quando as contas vencem?" — Wan-
da Araújo de Andrade — Rio.

* * *
Há tempos es-
crevi para es- ,
se jornal; re-
clamando do
contrato I que
fiz com á Te-
lerj, de n"? ...
1215631, í em
21-11-73,; pe-
lo fato de
não ter rece-

bido o apare-
lho telefônico que me era devido.

O JORNAL DO BRASIL publicou a
carta e eu então recortei e enviei para .
a Telerj, aqui em Niterói. Para surpresa
minha, um mês depois eles mandaram
instalar meu aparelho, em 22-8-78, e en-
viaram carta dizendo que logo depois o
aparelho estaria falando. Pois bem, ate
hoje ele continua mudo. Voltei lá nova- .
mente para reclamar com uma funcio-
nária e ela me disse que talvez lá para
junho ou agosto do próximo ano. Quer
dizer, quando eu completar seis anos de
espera.

! Peço ao JORNAL DO BRASIL para
publicar mais esta reclamação que eu te-
nho a certeza de que eles tomarão uma
providência.
] Um funcionário me afiançou, que
existe linha suficiente, mas eles não que-
rem instalar os aparelhos que correspon-
dem aos contratos antigos para instalar
os novos, porque o preço agora é muito
maior. E isto é verdade, porque a minha
vizinha já está com aparelho instalado
liá um mês. — Manoel Feliciano Trinda-
de — Niterói (RJ).* *

i Fiz já várias reclamações sobre meu
telefone, que jamais funciona. Só as con-
tas são regulares tanto na cobrança co-
mò na constância de impulsos exceden-
tes A Telerj, impune, continua a ludi-
briar a população. — Léa Teixeira do
Nascimento — Rio de Janeiro.

* *
' 

Em 5/11/73, inscrevi-me em um Pia-
no'de Expansão da Telerj, sob o W
1121920, para aquisição de um telefone
residencial. Com irrepreensível pontuali-
dade, paguei durante os três anos se-
guirités as 36 prestações do plano, tendo
efetuado o último pagamento a 26/11/76,
conforme recibo cuja cópia segue anexa.
Honrado meu compromisso para com a
Telerj, restava a ela cumprir sua parte,
o que, a rigor, deveria ter feito cerca de
um ano antes, se respeitada a cláusula
do contrato que reza: o prazo médio pa-
ra a instalação d0 telefone será de 24
(vinte e quatro) meses, a partir da data
da inscrição.

Aquela época, na suposição de que a
Telerj atravessasse alguma dificuldade
técnica, quedei-me, pacientemente, a
aguardar a visita do instalador, certo de
que a qualquer momento isto viria a
ocorrer. Após sete meses de espera (es-
távamos, agora, em meados de 1977), di-
rigi-me aos escritórios da empresa, em

Niterói, onde fui notificado de que a fal-
ta de disponibilidade nos cabos de dis-
trlbulção Impedia a Instalação do meu
telefone.

Posteriormente, cm Inúmeros conta-
tos com a Tolcrj, Idêntico esclarecimen-
to me foi dado, acrescido apenas de pro-
vávels datas de instalação, algumas de-
Ias situadas, coincidentemente (?), em
dias de domingo. O fato é que meu tele-
fone não foi ainda instalado. E tamanha
tem sido a omissão da Telerj que, apesar
das várias reclamações por mim feitas,
não se dignou, uma .vez sequer, a dar a
menor satisfação pelo não cumprimento
de sua parte no contrato.

Como se pode verificar, já são de-
corridos cinoo anos da minha inscrição
e dois anos da data em que efetuei o úl-
timo pagamento. Inadmissível, pois, que
lodo esse tempo não tenha sido suficien-
te para que a Telerj, embora tardlamen-
te, adotasse providências no sentido de
honrar tão elementar compromisso. Com
sobejos motivos para sentir lesada a ml-
nha boa-fé, é só no pouco caso, na ne-
gligència e na impunidade que em um
momento como este consigo encontrar
explicação para esse procedimento falto-

' 
so da Telerj. William Alves de Sousa —
Niterói (RJ).

Lètreiro incômodo
A firma Delsul, instalada na loja 41

da Rua Francisco Ótaviano, 41, transfor-
mou o antigo lètreiro luminoso Ford pa-
ra Alfa Romeo — Fiat, sem que para o
mesmo houvesse uma permissão, nem
mesmo tenha sido pedida a concordan-
cia dos 12 proprietários do edifício. O re-
ferido lètreiro ultrapassa as unidades
do 2? e 3V andares, tornando-se assim
inconveniente, projetando luz para as

unidades de frente, obrigando-nos a
manter fechadas as perslanas e janelas.
Esta denúncia já foi feita na 5a Região
em maio deste àno e registrada no livro
de ocorrências. Foi também feita uma
denúncia pelo nosso síndico, Sr Felipe
Quental, por obras irregulares que estão
sendo feitas na área comum de ventila-
ção do edifício, onde se encontram ins-
taladas: caixa de esgoto, caixa de gor-
dura e caixa de águas pluviais. Auryve
Lucas — Rio de Janeiro.

ECT
A Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos, não satisfeita com os pés-
simòs serviços que presta — entregando
cartas nossas a outras pesosas e de ou-
trás a nós — e do trato ruim quando va-
mos às suas agências, resolveu, agora,
participar do desrespeito às leis brasi-
leiras.

No dia 6 deste mês, fui buscar, na
agencia cia ECT de Niterói, uma enco-
menda enviada pela Editora Abril e a
funcionária se recusou a aceitar o pa-
gamento em cheque. Disse-me ela que só
entregaria a encomenda se eu a pagas-
se em espécie ou em cheque especial,
conforme ordem superior.

O Banco Central do Brasil é o único
regulador do cheque e se foi instituído
tal titulo de crédito, a ECT não foi e
nem deverá ser consultada. As empresas
particulares se recusam a aceitar che-
ques. Será que as públicas, agora, tam-
bém participam de::sa campanha? Den-
tro em pouco, o cheque especial também
ficará desmoralizado e será criado o su-
perchéque especial ou, que, sabe, o ultra-
super-híper cheque, especialíssimo?

O que a ECT tem é de aceitar o che-
que e, caso ele não tenha fundos, recor-
rer aos meios legais para recebê-lo. Será
que os prepostos da ECT se julgam ma-
gistrados? Eles prestam serviço público
ao gerir uma empresa de comunicações
e não devem legislar sobre o cheque. Pa-
ra tal, existem pessoas mais capazes e
menos autoritárias.

O Governo deveria moralizar o che-
que, para que seus prepostos não o des-
moralizem cada vez mais. Angela Maria
Oorrea Moreira Lima — Niterói (RJ).

As carta» serão selecionadas para publicação
ns todo ou «m parte entre ai qu» «verem

assinatura, nome completo » legível •

endereço que permita confirmação prívia.

^^^^^^*********^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FAZ COM VOCE

Novo-Milke se transforma, numa deliciosa
': bebida, com a simples adição de água ou/ ;;

;! então, pode ser utilizado para emia^cer uriia!:
¦porção de receitas, pomo sugestão,,
:¦ af vai urna delas: AAA .

'" 
Sendo um composto

paro §!jâtural; cheio de
prátefnas, energia,
vitaminas e minerais,
Noyo-Milke vai lhe dar um
bocado de saúde e prazer
(ele é muito cpstoso
também)....

'' Mapini & hndrsde

TORTA DE FRANGO
INGREDIENTES DA MASSA:
3 xioíiras de 250 ml de lorínha de trigo
1 xienra de 250 mi de gordura (metade
de xnargarina e metade de gordura
animai)

xícara de 250 ini de salmoura
colheres de sopa de queijo ralado
colher de sopa do fermento em pó
gemas

PREPARO DA MASSA:
1.°) Misturar bem as gorduras, o
queijo, ns gemas e a salmoura;
2.") Despejar sobre er.ia mistura a
farinha de trigo peneirada com o
fermento;
3.°) Misturar com ps dedos a!é formar
uma bola e cobrir com quardanapo;
'¦,.") Levar ao refrigerador por 30
minutos.

INGREDIENTES DO CREME:
3 xio-aras cie 250 ml de NOVO-MILKE' 
preparado

colheres de sopa de manteiga ou ..
colheres de sopa de. margarina

colhoros de sopa cheias de farinha de
trigo
1 pacoie de caldo de galinha

colher de sopa de temi «ro verde
picado

xícaras de 250 ml de sobras de frango
desiiado

1 oolhèrtnha do chá de calohup
pimenta e m\ ajgo-to
queijo para polvilluir o creme

PREPARO DO CREME:
1.") pr.T.irar o NOVO-MILKE;
2.°) Dourar a farinha na margarina ou
manteiga e no caldo de galinha;
3.°) Quando a farinha estiver dourada,
colocar o NOVO-MIUÇE, aos poucos,
mexendo sempre para nao formar
grurr-,-, ¦
4 . *•.. ¦' noí '-^cejar sebre e.ste moino
a o '!!;•-' desfiada, o '"ripero verde
p:c.-i"*v c cjtettüp;

«NOVO
«MIDKB

6.°^ __£í/,*í! riíuUc he^íij veriii-Jarc
tr: ci

MODODEAWl"
Forrar uma foníM --
rechear com o creme. í-ví"
queijo ralado, cobrir com o ir •'..¦
massa; pincelar com gema e \r-.\ _.r
(orno prè-áquecido ate dourar.

COM NOVO MILKE, o verdadeiro* leite de soja.' t-Tiproc^o^^C*'1

%&__W \\ Aí

;**_f*W?:«f*.-,e?^f,s'"r- 
"
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travoltaa quo desculpem,
mas M um som diferente
no nr: parti este verão, o
(incute 6 Ir do gafieira. A

Elite niulu superlotada, o Clube Re-
crontlvo Tiradentes acaba de abrir
mostrando que velo para pegar, Nei-
slnho Motta já se mudou com armas
o bagagens para a nova mania ca-
rlocn, prometendo para breve a sua
gafieira, cm plena 55ona Sul.

— Gafieira é boa música, nm-
blente decente c multa dança. O
dançarino pode-se trazer de casa
mesmo, à falta de coisa melhor.

Esta é a opinião de Salvadora
("meu nome 6 só Isto"), preta magra
na casa dos 40, mais de 20 nnos dan-
çando cm gafieira, moradora do Rio
Comprido. Seu par constante é José
Balblno. de São Cristóvão. O casal
chama atenção, dançam bem ,mcsmo
sem a roupa tradicional, o vestido
rodado e o terno branco substituído*
nela calça e camisa esporte. Chega-
ram cedo para â Inauguração da ga-
ficira da Praça Tiradentes, sexta-
feira última .dançaram a noite in-
tetra.

O ambiente da inauguração foi
aquele misto de alta classe módla da
Zona Sul, pessoal dos subúrbios, di-
plomatas, copeiras da Rua do Lavra-
dio, starlels, clnquentonas. rotundas.
cientistas sociais, ex-hippies, lutado-
res de catch, compositores de samba,
domésticas, um ou outro personagem
de Carlos Estêvão. Mais ou menos o
povo de toda a gafieira nos dias de
hoje, só que mais enfeitado para a
festa.

— Estou curtindo porque o que
eu gosto mesmo é de mulher. A ben-
gala que uso, a ita. é um segredo que
não posso explicar. Danço com ela.
não a solto nunca, isto é, quase nun-
ca. Bati meu carro, comprei um ne-
gócio de bar que não deu certo, fiquei
meio maluco, ma.s ela do meu lado me
garantiu, estou bem .Tenho mais de
50 anos, são mais de 30 em gafieira,
entre Estudantina. Elite do Méier, o
velho Danúbio. Gafieira nunca se
acaba, inicia e vai até o fim dos mun-
dos. A modificação do universo é ge-
ral, mas eu danço de qualquer ma-
neira, dentro ou fora do ringue. Meu
negócio é briga, cinema e gafieira.

O nome da figura careca, barba
negra e que veste um safárl à Janlo
Quadros, é Wilson de Caryalho Alves,
mais conhecido como o Barba Negra,
lutador de telecatoh. Na gafieira fis-
caliza o salão, mas de vez em quando
dança; um olho garantindo a mora-
lidade do recinto e o outro na dama
escolhida. Perto, também dançando,
o economista Luciano Zajdsznajder,
professor e chefe do Departamento
de. Estudos Organizacionais da Escola
Brasileira de Administração Pública,
da Fundação Getúlio Vargas, pós-
graduado em Colúmbia, Nova Iorque,
com tese sobre a agricultura brasi-
leira Justifica sua presença na
festa:

¦"¦
— Sinto dificuldade em me de-

finlr. Siu uma pessoa que se dedica
a pensai a sociedade, em termos teó-
ricos e práticos, unindo especulação
à ação. Uividade essa pouco desen-
volvida en nosso pais; existe em ter-
mos econômicos, mas ao problema da
sociedade lomo um todo são poucos
os que se dedicam a estudá-lo. Os
cursos universitários, daqui ou do ex-
terior, tendem ultimamente a formar
especialistas e são os da velha gera-
ção — seja estilo Celso Furtado, seja
estilo Robert» Campos — em geral,
os que conseguem um agir interdis-
ciplinar. O pensamento sociológico, o
ideológico, enüm, tudo anda hoje
muito estanque Mas estou aqui por-
que gosto de misica e de dançar.

A Reversom Orquestra ata'ca um
Glenn Miller, dejois de muito samba,
foxtrote, bolero é algum tango. Deli-
rio no ambiente, momento de glória
para o copeiro Máüo Ferreira, do Sa-
voy Hotel. Nas hoias vagas, de se-
gunda-felra a sábaío, entre 16 e 21h,
ele dá aulas de dança na Rua dos In-
válidos, 185. Veste iemo, gasto mas
bem cuidado, não dspensa colete e
a gravata é prateadalE' tirado pelas
damas. Um apelido, *ntre os vários
que ostenta: Pé-de-Ou\o. E' capaz de
dançar como John Travolta, poderia
até esnobar em discoteías. Mas pre-
feire a gafieira, "onde cavalheiro e
dama dançam juntinho".,

Quando os cinco saxofones, qua-
tro pistons, três trombone», guitarra,
bateria, baixo, órgão, doisritmistas,
dois crooners e o maestro Etaldo Reis
fazem intervalo, tem leilão d» galinha

INFORMAÇÃO PUBLICITÁRIA

DUQEAU DE ÔTYWL,
hjhiciumie nu/_.

f 2860629-286-3775 
')

GAFIEIRAS
NESTE VERÃO,

DANCE
A NOITE
INTEIRA,

MAS RANCE
DIREITO

REVEILLON SENSUAL DA CHIARA

Maravilhosos, ousa-
dos, com decotes e
feridas incríveis, são
os vestidos da Chia-
ra para o reveillon.
Predominam o bran-.
co, preto e vermelho
em lingerie e jérsei
finíssimos. Veja o
modèfo do croquis,
sensual porém com
classe. Bartolomeu
Mitre, 254-B.

POUT POURRI TEM
BOISAS E SAPATOS FESTiVOS

Entre em 79 com o pé direito. Poul

Pruri lhe oferece uma enorme varie-

drde de sapatos. Anabela, Lus XV

em verniz ou pelica, tamanco, em
verniz e acrílico, etc. Sem fala- na

simpatia da Nüva Mwtèirp d? Sitfc».
a nova «ita tt.Cz «j bcü.ique. Vis-
conJe de Piiaiá, 437 íS. G.

I

Ihmiisia Barbara

A morena na inauguração do Clube Recreativo Tiradentes:
"Busto, quando vais pular fora do espartilho?"
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assada. Uma mulher de longo azul de
gaze passeia pelo salão, segurando o
prato de papel com uma galinha as-
sada, pergunta quem dá mais. Sessen-
ta cruzeiros, Cr$ 70,00, Cr$ 84,00, o
cavalheiro louro oferece Cr$ 100,00 e le-
va. E' o Cônsul Michael Geyer, da Re-
pública Federal da Alemanha, que
velo com um grupo de amigos; todos
devoram a ave, unanimes em afirmar
sua qualidade, nada ressecada, "mo-
lhadinha por dentro e macia ao pa-
ladar".

— Não sei ainda o que estou
achando da gafieira — diz o Cônsul,
que também deu suas voltas pelo sa-
lão — mas vejo que é mais autêntica
e espontânea do que as que conheci
na Bahia. Não temos nada igual a ls-
to na Alemanha, lá é mais restrito à
classe média, aqui há mais liberdade.

Dança. Um morenaço de esparti-
lho negro decotado, com frufrus tè-
nues a cobrir o busto. Calça justíssi-
ma preta, uma bolsinha discothèque
para insinuar, a pele toda rebrllhan-
do em efeitos prateados. Ela é o cen-
tro das atenções, os câmaras das TVs
que foram cobrir a inauguração só a
focalizam, close-ups intensos, os ho-
mens só faltam ulvar. Ela, que sabe
multo bem disso, sacode os cabelos
compridos de cafuza, geme como uma
gatinha, aumenta enormemente a
tensão do ar. Oh, seio, vais ou não
pular fora deste espartilho? As mu-
lheres bufam, fingem ignorá-la. No
final da noite, corre o boato de que
ela era ele, um travesti.

No canto esquerdo do recinto,
quatro mesas foram unidas sob a toa-
lhlnha amarela, flores algo murchas
no centro. O dono, ao saber que a
reserva das mesas seria para çomemo-
rar um aniversário (do cineasta Jorge
Bodansky), achou ótimo, mas impôs:

— Contanto que não me crie tu-
multo.

Moralidade, quesito de gafieira
ainda em vigor. "Dance a noite in-
teira, mas dance direito". A gafieira
é antes de mais nada um lugar agra-
dável, sem altos luxos, onde se dan-
ça ao som vivo de orquestra. Há es-
paço para a evolução dos casais, o.s
ouvidos não são agredidos pelos mi-
lhares de decibéis das discothèques.
Dança-se como antigamente, isto é,
guiando-se a dama, segurando-a com
a mão. Lembra um tempo de Quitan-
dinha, de Cassino da Urca, dos ternos
brancos e sapatos duas cores, dos ves-
tidos de tafetá, grená. Os preços são
razoáveis (uma mesa para quatro
pessoas fica em-torno dos Cr$ 100,00),
a diversão é tranqüila.

— Discothèque é que tem medo
de mim, faço a autêntica gafieira.

O espanhol Isldro até bem pou-
co tempo compartilhava com os ir-
mãos a responsabilidade pelo sucesso
da gafieira Elite, da Praça da Repú-
blica. Um dia, uma briga maior, a
separação. Isidro resolveu abrir a sua
casa. Não diz quanto gastou e con-
vida Deus e o mundo para a inaugu-
ração, acerta para as quartas-feiras
uma roda de samba com Genaro da
Bahia, compositor da Mangueira.

Enquanto o casal veterano
se espalha na pista, o

Cônsul Michael Geyer, da
Alemanha, saboreia a galinha
assada que ganhou no leilão

No Elite, há algumas diferenças.
As sextas-feiras, agora que estamos
chegando perto do carnaval, o baile c
de travestis; sábado e domingo ficam
para os bailes comuns da casa. O Eli-
te existe há 48 anos, Jacínio Alves da
Silva é seu freqüentador há 38.

— Chega a ser engraçado, antes
era só pessoal de cor por aqui; agora,
branco disputa entrada. Eles, em ge-
ral, não sabem dançar, vêem aqui
aprender. Acho bom, quanto mais
samba melhor.

¦ ¦ ¦

Pelo salão, que dispõe de um se-
gundo andar, de onde melhor se apre-
ciam os dançarinos, os casais — ai-
guns parece que sairam de filmes de
cinema — rodopiam. "Qualquer dia,
qualquer hora, a gente se encontra..."

o crooner sussurra,-o ambiente fi-
ca mais intimista. Ventilador, bandei-
rinha brasileira pespegada sobre a
orquestra, menininhas de Ipanema
acertam com a turma a procissão in-
terna de São Sebastião, que se fará
a 21 de janeiro, 

"numa grande festa
em homenagem ao glorioso santo". O
Elite dia a dia mais de badala, tur-
mas de Faculdade passam a comemo-
rar sua formatura lá. Seu, primeiro
dono, Júlio Simões, a vendeu a.o Este-
ves, que morreu. O filho passou-a, en-
tão, aos cinco irmãos espanhóis que
se desentenderam e da cisão nasceu
a gafieira da Praça Tiradentes. Quan-
to ao filho de Esteves, ficou no ra-
mo, mas apenas como proprietário da
Elite do Méier.

 O nome correto é Clube Re-
creativo Méier, mas no momento um
processo para trocar o nome para
Dancing Jardim do Méier. A tradi-
ção acabou, gafieira não existe mais,
estas coisas se acabam. Gafieira só
tem sentido pejorativo, isto aqui é o
mesmo que um clube, apenas não tem
quadro social. Aliás, clube hoje em
dia também cobra ingresso para seus
bailes.

Rua Arquias Cordeiro, 442. So-
be-se uma escada ladrilhada (antes,
paga-se o ingresso: Cr$ 15 damas, Cr$
40 cavalheiros); atinge-se um salão
vastíssimo, fica-se imediatamente

surdo pelo som estridente. A gafieira
do Méier faz tudo para parecer uma
discothèque, a começar pelo dono que
não aceita a denominação.

— O som é de 300 watts, cada
baile tem um conjunto diferente, Bra-
sil Show, Sayonara, Nice Crazles, Os
Deltas são alguns dos grupos que aqui
tocam. São 400 dúzias de cerveja por
mês, além do churrasquinho e bata-
tinha frita correspondente. A fre-
quência vem de Niterói, Petrópolis
até, mas o forte é da área suburbana.
Dançam assim porque vêem na TV,
ninguém mais quer saber de etiqueta.

Luzes vermelhas, alguns travoltas,
alguns cabelos afro, muitos bustiers.
O crooner canta em inglês. São 40
minutos de música seguida e nos in-
tervalos aproveita-se para alguns co-
merciais:

"Calcinhas furadas? Calcinhas
boas no..."

O proprietário recusa-se a dizer
seu nome, faz questão de afirmar o
ambiente sadio do local, a ausência
de tóxico, bolinha ou maconha, expli-
ca que quem vem ali não tem outro
lugar para se divertir, é gente "de

pouco recurso".
Aqui não tem segura-a-dama,

não se precisa de fiscal do salão. Fun-
cionamos sexta, sábado e domingo e
só fecho no carnaval. Já dei 30 anos
seguidos de baile de carnaval, mas
hoje nem pensar. Não compensa pa-
gar direito autoral, não se pode co-
brar ingresso caro, não há condições
econômicas para se trabalhar. É uma
festa popular que a gente não pode
mais promover.

Na Apóstolos do Samba, à Rua
Senhor dos Passos, 109, sobrado, fun-
dada a 7 de setembro de 1977, o am-
biente não é tão discothèque, mas
também não chega a ter a áurea do
Elite ou do Clube Recreativo Tlraden-
tes.

Somos um estilo botequim, com
sopa, tira-gosto, cerveja gelada, ba-
tida de limão e programação diária.
Na segunda-feira temos ensaios, na
terça-feira reunião da diretoria, na
quarta samba e seresta, na quinta
a gafieira tradicional, na sexta sam-
ba e show, no sábado outra gafieira
e domingo os filhos de Gandhi e o
Afoxé. Como atrações da casa, a Ban-
da dos Apóstolos, o Grupo Vissungo
e Aniceto do Império, Luiz Comanche
e a Negrada Suburbana, entre outros.
Nós ainda não viramos moda, mas
a moçada chega aqui. Quem resiste,
quem há de? Burguesia adora um
chega-pra-cá.

É fim de noite, quase cinco da
manhã. A diretoria dos Apóstolos do
Samba, através do relações-pública
Quarentinha, se despede, faz mesu-
ras, convida para outra noitada. No
Elite, a orquestra ataca um bolero
final e, no Clube Recreativo Tira-
dentes, descem-se as portas. Sobra
aceso o letreiro da Escola Edison, de
radiotelegrafia, e um pipoqueiro ten-
tando vender suas pipocas frias aos
que saem da gafieira. Semana que
vem tem mais.

GILDA CHATAIGNIER
ATENÇÃO! Na próxima semana voltaremos a circular

aos domingos, como habitualmente. O fechamento

será na 5a.-feira. Aproveitamos a oportun.dade para

desejar aos clientes e leitores, um 79 brilhante. BU-

REAU DE STYLE: Rua Martins Ferreira, 46. Tels.:

226-6880, 286-3775 e 286-0629.

BOLSAS PERDIDO:
A GRANDE DESCOBERTA

. O equilíbrio perfeito para o dia 31

esti nas sandálias de verniz preto
con;,saltos 7 1/2 e 8 1/2 da Perdido.

Graide variedade de bolsas, maletas

e carteiras em verniz e pelica. Pronta-

entrega: Santa Clara, 33/223, telefo-

ne 255-4700. Nos três endereços do

varejo, você encontra as mesmas pe-

ças con o fino acabamento que faz

o sucesso, das Bolsas Perdido: Viscon-

de de Pirajá, 550 Ij. 310 (Top Center),
Antônio Basílio, 95 e Dias da Cruz,
188 Ij. 123.

PLANTA E PROJETO
SAÚDA O VERDE

Retribua com verde os bons votos de
festas. Na Planta e Projeto você acha
Selas begônias, avencas, samambaias
»: gloxír-:,-;', (co!T> profusa floração).
Iznibéitf cache-dou, o cerâmica ma-
rajoar». Ru* P*>dr« Elias Gurayeb,

22-A, 4í>tre a Prsç.. e o Tijuca Tênis

OoL* Telefone: 264-4235.

J. BOUERI TEM MENSAGEM DE AMOR E PAZ PARA 79
Muita paz, amor, compreensão e fraternidade. Que o ano nas-

cente seja uma síntese dos melhores sentimentos humanos para
todos os clientes, amigos, fornecedores e confeccionistas. E' a
mensagem de J. Boueri, agradecendo o apoio de todos aqueles

que o prestigiaram em 78. Rua da Alfândega, 372/374. Telefone:
224-4523.
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O brilho do cetim no reveillon da garotada. São diversos modelos de cal-

ças criações da Celacanto, boutique infanto-juvenil com muito molho e

charme Grande variedade de roupas em brim: shorts, saias e calças,

em tempo de férias. Para ela, vestidinhos cheios de bossa. Praça Saens

Pena, 45/311.

C:k&H'Cskl.:k
teen ager

As mamães quecurtem moda não

podem deixar de vestir suas fi-

lhas na Caracala infanto-juvenil.

Lindos os conjuntos de lingerie .

com tule, os vestidinhos de linge-

rie, os bermudões pretos com

bustier de oncinha, uma graça.
Visconde de Pirajá, 487 sobrelo-

ja 201. Telefone: 287-6099.

PETRA'S:
REVEILLON & FEIRA

Boas novas! A Petra's vai participar
da Janeiro Fashion Show, com cole-
ção nova e linda. Para o reveillon,
collant com renda e gota de cristal
acompanhado de saia de jérsei, ves-
tidos habillés em crepe e renda.
Pronta-entrega: Av. Copacabana, 680
S/L 205. Tel.: 257-3865.

EROTIQUE É
FASCINANTE

A moda da Erotique tem propostas
sedutoras, a partir de Cr$ 1.300,00.
Para o reveillon: pretinhos maravi-
lhosos em mil modelos. Também ma-
caquinhos Ilha da Madeira com ren-
da francesa, conjuntos de short com
camiseta rendada. Visconde de Pi-
rajá, 605 loja E.

%#

Negro sedução. Cor das camisetas de
malha, alças em contas pretas e o bri-
lho dos pailletés para saudar 79.
Também em branco, cor de leman-

já. Sem falar nos vestidos divinos.
Visconde de Pirajá, 444 Ij. 116.

BRILHO & LUXO NA
BABUCK

BOUTIQUE
Todo o brilho que
está na moda você
encontra na Babuck
Boutique em cria-

ções exclusivas. Vá
ver as lindíssimas
sugestões para ré-
veillon, com mode-
los habillés a par-
tir de Cr$ 2.200,00.
No croquis, macacão
de lurex com .túnica
de chiffon. Viscon-
de de Pirajá, 86 so-
breloja 18.

CLARA BOW TEM
GOSTO DE FESTA

Ainda há tempo de você preparar o

seu reveillon. Na Clara Bow lindos

são os conjuntos de cetim e seda pu-

ra, os vestidos negros, os gritos da

temporada. Muita bijuteria, com pé-

rolas e madrepéroía. Av. Ataulfo de

Paiva 1079 loja 104. Tel.: 274-4096.

0=^
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HORIZONTAIS - 1 - Indlviduo» desclassificados, «em ver-

gonha. 10 - e-.xort.rel. inserirei. 12 - gênero de llqu.n. d.

subclosse dos ascollnuons, que encerra cerca d. 100 esp -

cies 13 - peixe teleóstco, percomorfo, d. família dos clcll-

dão-, d. Amazônia e do Paraguai (pi.). 15 - prato. 16 -
'8Zedo, 

.cp. substancia que em Wlu-.o .quo» é capaz d.

libertar lons hidrogênio. 17 - estagnação penód.c. das igua

dos lagos amazonenses. 18 - doação. 19 - leite de «ou.

fermentado, bebida usada na T.rtírla. 21 - MUI. Inveterado

qualquer bebida medicamentosa ou alimentar obtida por tn-

fusão de vegetais. 23 - o nome da primeira nota da ..«ta

.cm acidentes adotada por Guido dWrezio (séc. XI). p.

denominação dada pelos indigenas do Havaí .0. d. ramo» de

lavas consolidadas cu|. superfície se assemelha a esc6 • 26

_ comer a ceia. 27 - circulo de dez raios melado direito»,»

outra metade em ondulaçõoi com e.malte d» ouro, 2» -

ospoclme d. um. ordem d» tnlcrooro.nlintoi ullr.mlcroicópl-

coi qu. «ir.voium oi flllroi. 31 - «rob.el. «ér«. n. qu.l o

avIío deicrev. um. «iplral tnullo fechada «m voll.'do ieu

eixo vertical de doicld. (pi,), «rio pano dt fr.vo, d. mo-

vlmep.o .m «iplral (pi.).
VERTICAIS — 1 — doiíonaçlo comum . variai espadei dt

avei paiiorlformei, d. famlll. doi plprldeoi, péiiaro-d.-fan-
dango (pi,). 2 - • disciplina, o rloor, . praie, . rolln. d. vid.

militar. 3 - fiili que w teallia em «rr.l.l. 4 - puiera cr.

» cara, afrontara, puiera (lei.omunhai, cu|oi depolm.n.oi ou

declaraçõoi lio concordei) tm pr.iença um. d., oulrai. 5

molusco da ordtm doi tctlubullferoí decepodes. 6 —

qualquor dlipoilllvo mecânico dtillnado . medir tnguloi ou

•fastamenloi angutarei rtt.dl.nl» um • .llnh.menlo opllco. 7

pedaço de tronco veg.lal, t.nganho. 8 — famlll. dt pl.t*

tai florlferai, d. ordem dai umbellflóreai, comlllulda por

arbuitos e arvorei, citai raramente trepadeira., provldoi dt

foHias alternai multai veiei rtcorladai, lendo at flor.t .b-

lolutamonle imlgnlflcantei, t ot. fruloi, pequeninos t ttm

prósllmo, baciceot ou drup.ceot. 9 - blipado, iuntamentt

com a sua lurlidlção, II - ficarei dotntt peta açio do

íoi. 14 - prefixo latino, txprlme ld<Jla opoita t ab, dire-

ção. 20 - oaba, llion|ela. 22 - deilgnaçío comum . um.

grande quantidad. d» meteoro*, lutnlnoioi conttl.uldot dt

clrculoi brilhante., lendo por centro o Sol ou a lu., •

.causados pela refloxão ou ref ração da luz lotar ou lun.r

cm crlstali de oelo tm luipenião n. almoifer. terreilre. 24

olemonto grego de composlçío, ilonlflc. Iui»r. 26 - cho-

cante. 28 - em tal lugar. 30 — telxo, arvore da família da»

Taxácces, de folhai lempre verdes. Colaboração dt SANTINI

Volla Redonda. Uxicoi utiliiadoi: Aurillo, Aultlt, Melhor.-

menloi » Sfiguitr.
SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS - sacai - iad» — aramoso -eu — car.binai

abada - atua — cepo - edos - ale - evazar - atopela-
¦ do - alanlnat - lt - aca — conillores.

VERTICAIS — sac.ca - arabota — carapola — amado — loba

ionadatico - desusada - eu - il - atazanar - avenal

cpa, — rosas — olei — tie — to.

LOGOGRIFO JERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA N.° 448

S M |

H
R L AD

PALAVRA-CHAVE: 13 LETRAS

1. ANEMIA (7)
2. ARAUTO (7)

AUMENTO DO CONTEÚDO
AQUOSO DO SANGUE (8)

COMPOSTO QUÍMICO QUE

CONTÉM HALOOÊNIO (7)
5. CONSTEIAÇÃO DE SETE

ESTRELAS (S)
6. DESTRUIÇÃO DOS GLÓBULOS

VERMELHOS DO SANGUE (8)
7. DOUTRINA CONTRARIA. AOS

DOGMAS DA IGREJA (7)
8. ESCREVER HOMÍLIAS (8)
9. GÁS NOBRE (5)

10. GUERRILHA (5)
11. HIBERNAL (S)
12. IMITADOR DE HOMERO (8)
13 METADE DE UMA ESFERA (10)
14. MISTURA DE ÁGUA E MEL (8)
15. OPERAR A HEMÓLISE EM [.
16. PRÓPRIO DO SENHOR (5)

17. QUALQUER ESTÁTUA DE
MERCÚRIO (6)

HORÓSCOPO

18. QUE TEM APARÊNCIA Dl
VIDRO (8)

19. RELATIVO AO HILO (8)
20. RISONHO (6)

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-
te determinado! vocábulo, cuiai con-

loantes i- estão inscrita, no quadro
acima. Ao lado, a direita, é dada

uma relação de 20 conceitos, devendo
ser encontrado um sinônimo para
cada um, com o número de letrai

entre parênteses, e todos começadoi

pela letra Inicial da palavra-chave.
As letras de todos os sinônimos estão

contidas no termo encoberto, e res-

pi*tando-se as letras repetidas.
Soluções do problem» n.° 447. Pala-

vrachave: ZOMOTERAPEUTICA. Par-

ciais: zoario: i.mpar; xareta; zoeira;

urca; sureta; zoteca; zapate; zuarte;

loítico; lelélico; zomoteripica; zoomí-

trica; zícoro; zupar; z.mori; looelica;

lopeiro; luraco; zoar.

JEAN PERRIEI

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAL
"-fABNEIRO - 21 de março a 20 de abril

H Dia maxado por muito tra-

balho, aborrecimentos e

preocupações. Fique calmo,

tudo te resolvera.

Cuidado com luas reações

ciumenta.. O dia poderá
trazer uma reconciliação.

Você terá muita rcsisten-

cia. Sua saúde estará

ótima.

Mudanças inesperadas

poderão acontecer.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio

^_J Satisfações profissionais. Óti-

mo dia par. procurar um

novo emprego. Se você tra-

tar de negócios imobiliá-

rio. será bem-sucedido (a).

Esl* di. Iht dará algumas

possibilidades d* poder ver

até qu* ponto voe* está

agradando. Harmonia * «le-

gria *m familia.

Não n preocupe com

um mal-estar passageiro.

Periodo excelente par.
convidar ot amigos (as).

GÊMEOS - 21 de maio a 20 de junho

1 

n I Voe* t*rá pouco tempo pa-

Pense bem antes de iniciar | ra o amor. O trabalho (a)

uma atividade. O período
não t favorável para novos

empreendimentos.

I

absorverá um» amizade te-

rá um papol importante em

sua vida.

Tome vitaminas, alimen-

te-se bom e passeie ao

ar livra.

Você tem condições pa-
ra concretizar suas

idéias.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

¦"¦K_t

S* você trabalha no ramo

comercial, fará ótimos ne-

gócios. Estudos, associações
• contratos favorecidos.

Vânus *m trigono promete
alegrias. O dia lh* trará

estabilidade «ifeliva • pos-
sibilidad* d* assumir com-

promissos para o futuro.

Você n!o deve abusar

de alimentos gordurosos
demais.

Boas iniciativas • suces-

so em tudo qu* for ra-

lativo ao exterior.

LEÃO - 22 de julho a 22 de agostom I O dia não trará novidades
I no plano financeiro. Pode
1 especular. Evite assinar do-

cumentos.

Periodo de grande insatis-

facão. Voe* estará ir.segu-

ro (a) • terá medo d* per-
der * pessoa amada.

Saúde perfeita. Aprovei-

t* para praticar natação.

Penha em dia tua cor-
respendência • faça mu-

danças em sua casa.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembro

M
Uma aVentura, não trará de-
cepções. Possibilidade de
melhoria em sua situação fi-

nanceira. Dia benéfico para
iniciar um processo.

Esl* dia favorecerá princi-

palmente at amizades o as

idéias d* caráter intalec-

tual. O dim. familiar será

bom.

Cuidado. Ot excessos
de nada valem para seu

organismo.

O dia 4 bom. Animes,
t procurt agir to má-
ximo.

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubro

Si
Estudos t escritos favoreci-
dot, não assumi compro-'
missos nos planos profissio-
nal e financeiro. Espere por
melhores influenciai.

O- dit poderá trazer de-
cepções, problemas familia-
res t aborrecimentos. Te-
nha paciência.

Sua saúde'será boa. VI-

gie üm pouco mais sua
alimentação.

Você dtvt ver es «ml-

gos (ai) • diilrair-i»
mais. '

__--

ESCORPlXo - 23. de outubro a 21 de novembro
O dia será bastante bené-

fico no plano profissional.
Sucesso nas solicitações. Se-

ja prudente nas finanças e

não especule.

Boa. influenciai. O dia lh*

promete alegrias intensas t

possibilid.de. da fazer pro-
(•tos part o futuro. Exct-

Itntt harmonia familiar.

Poderão surgir probie-
mas digestivos.

Você terá excelentes
idéias para mudar * dt-
coração d* aue cs..

VERÍSSIMO

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro

1331B__
Você trabalhará multo. As
relações no plano profis-
sional serão um pouco ten-
sai. Cuidado com projetos.

Est* dia será contraditório
Você terá satisfações com
s*us amigos mas «stará ten-
so (a) no plano afelivo. Fi-

qu* com sua família. ,

Coma alimentos ricos em

vitaminas, cálcio t fer-
ro.

Traio bem suas relaçõtt
• os resultados saVío
inesperado..

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro cT.20 de janeiro

____L_U

Nada de extraordinário
acontecerá. Faça um balan-

ço dot resultados obtidos.
No setor profissional evite
as transformações. Não
mude de emprego.

Nada d* novo. Você deve

procurar manter ralações
harmoniosas com . passo*
amada. Controlt melhor as
suas tmoçõat.

Pratique esporte
manter a forma.

para

Procur* ecuptr • (tu
ttmpo t não mudt itu*

projetos.

AQUÁRIO - 21 de janeiro a 19 de fevereiro

m
Você trabalhará bem, mas

poderá lhe falhar ihiciati-
va diante das dificuldades

que surgirão. Seja prudente
nas suas decisões. Associa-

ções desfavorecidas.

Di* dt «hot • baixos. Não
deix* qu* o ciúm* afete
seu relacionamento com ¦

pessoa amada. Cuid* de
seus filhos.

Seu estado é de tensão.
Não tome calmantes.
Descanse.

Nesta dia você nio r*a-

lizari seus sonhos.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de março

f§
Dia interessante. Muito ani-
mo e lucros importantes.
Você terá oportunidade de
realizar um ótimo negócio
comercial. Aproveita. •

Excelente dia. Clima propí-
cio para novas conquistas.
Harmonia *m familia.

Excelente formt física.
S* você soubar «gir,

poderá obter mais do

qu* imagina.

-*-******—***' '"(amé) 
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SEU PROBLEMA f SEI? RICO \
V HABITACIONAL V PF?A' COMPRAR" 1
\ DE OUTRO MODO. \ UMA CASA. /
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f TEM / MINHA VEZ \
[ O BNH. ( _E FINGIf? , ) fOf^

PEANUTS
CHARlEi M. SCHULT

VEaA^AOSl. AQUI
ESTÁ O TOTAL DE
PIZZAS QUE COr-AE-
MOS ANTES DA
.MEIA-NOITE.

11-231 \

...Ê MAIS AS QÜE
COfV\Elv\OS DEPOIS
DA MEIA-NOITE

E...

A CALCULADORA
EXPLOD U !Çtf&W^.

A. C.
JOHNNY HARI

...E FICARAM CASA-\r< poR ,
DOS DURANTE MUI- QUANTO

TO TEMPO J J>. TE^APO ?— \T

W.-T—[i-.-^* \i-tt __

rm~
\á PRA^VOCE TER UMA \DEÍA, NO UL-

TIMO ANIVERSÁRIO ELES • TROCARAM

DENTADURAS 6NTRE Sl_!j
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KID FAROFA
TOM K. RYAN

NÃO LHE CONTEI, CHEFE?! AONDE O
PRONTO DOUTOR ! MINHAS \ _7 AGORA I COMEDOR DE Ê0R6ULHOS MESOPO-
Sas estão curadas po ; ^ò me 5vro TÂMicá vai, o seu ARQ^nimigq
TAL GTORGULHO ME

SOPOTÂMICO' < HPSSE DETESTA^ O TEfiTOR ^MESOPOTÂMICOvDElsio/^EDORTêEJ —rV-i-Tbu^^^^ulmi
sopo*n_t/vncos

C 1I7> Unlled Feitur. S/adleite.lnc

O MAGO DE ID

UM DIA DE CAOl
TENTEI SE\S VEZES
SESU1DAS UlvvA IViAL-

; DICAO E ERREI TO-
VDAS AS SEKjL_ ^^^7—Yli\

^mffmT ( v)

ISTO NÃO E' NADA1. Éli
QUASE FUI ATROPE-
LADA POR UM CAMt-
NHÃO DE CERVEJA,
UMA CARRUASEM>
UMA CARROÇA DEFE-
NO) UM ARA
DOAUMA
AM8ULÂN;
CIA E
UM AU
TOMO'",
VSU
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BRAN" PARKER E JOHNNV HART
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££'«T ENBO.seu•• H tcxtw sobre
¦ M J Prel Tito

e espernndo
scr presjinsosn, acho que
tivcmos o mcsmo terror
Hem cxta.se dlante da ino-
ininavcl dcsgrucja do moc;o.
Nao resisto ao dcscji* do
inandar a voec o poeina".

Dc Divinopolis, MC, rc-
ccl>o esse billiete que mo
tlcsvanccc. Quein o assina
c a valente liiulhcr cujoa
versos ressumam a terra,
cuja palavra e (lesvairada-
niente feminina e que os
lcltorcs certamentc conhc-
cem. Niio possu compreen-
cler que ela lentaa tornado
conbeciniento dc mens es-
crilos; sem falsa modestilf
cla e seria demais para me
levar a serio. Kntretanto, a
preoeupacao (|ue ora nos
line, a "6s e a vos trans-
cende: Frei Tito e tantos
inartiri/.iidos, as yitimas da
tortura, a patetica solidao
do homcni que sofreu na
carne e na alma a inais as-em sustadora cxperiencia des-j
la gerasao lirasileira: —
cxperiencia que liquida dc
vez como nossa ilusao de
scrinos pessoas cordiais.
Somos c um povo feroz, csera nccessario carregar
cssa humilhagao,' a i n d a
tenra, pelo resto dc nossas
vidas. — Ate aqui, bem en-
tendido, quem esta falando
sou eu: a autora fala por
si mcsma e certamentc cm
dire<;ao mais ciara, tiio pro-
xima das vcrdades clemcn-
tares que rcunidas formarh
um nome, para mim, lemi- e Ha0 em 710S.

Siio Francisco — O processo de
Ruthie Mae Quinn tinha oito pa¬
ginal — prisoes por prostituigao,
maconha, conduta obscena, peque-
nos furtos e violacoes de corres-
pondencia. Ha cerca de um ano e
meio, Ruthie Quinn, 38 anos, era
um dos destaques da seita de fa-
naticos Templo do Povo, que se
gabava de ter conduzido com exito
um programa para reabilitacao de
criminosos.

Agora que cla foi facilmente
ldentificada e se dispce de do-
cumentos que mostram como foi
parar na orbita do reverendo Jim
Jones, sua historia ajuda a desco-
brir como o Templo do Povo pega-
va os condenados para trabalha-
rem na Guiana.

Suspeitou-se que membros do
Templo do Povo empregavam-se

colo- nos orgaos judiciarios que conce-
dem llberdade conditional e ma-

"i

^

Diariamente de 4a. a 2a. feira, das 23:00 as 24:00 horas. a RADIO JORNAL DO BRA-

SIL/AM eo BANCO MINEIROS/Aapresentam:NOTURNO.Osultimoslanpamentos 
em

discos entrevistas sobre "shows", teatros, livros ¦ e sugestoes dos ouvintes. Aos sabados

retrospectiva da semana (os melhores momentos do NOTURNO). Aos domingos. Jazz

Blues.

jl 
CD

Banco Mineiro S.A.
• o banco que ouve voce.

Liderdo Grupu FinariceirSHercules Ijjy

rAdio joenal do brasil AM 940 KHz

..... .  '

\ — —-

L'XT0 ALENCAR JÜXH
, - 1410 ,

M todos os pulses, um dos
mji mais curiosos estudos

que se faz cm fllatclia 6
o da existência de erros

na impressão dos selos. Alguns cn-
(janos, quando corrigidos durante o
processo dc impressão das peças,
provoca o aparecimento de rarl-
dades c selas únicos, qiic cons-
tituem sempre atração para muito
colecionadores.

O Brasil não ó exceção nesse
quadro mundial dc fenômenos nem

A Lubrapex c uma exposição
filatólica luso-brasileira que. a
cada dois anos, desde i 9 li li, se rca-
lisa alterna dam ente em Portugal e
no Brasil. O objetivo maior c sem-
pre o mesmo: fortalecer cada vez
mais os laços dc amizade, entre
portugueses c brasileiros, através
do selo postal.

Neste ano. a sétima da série
dessas exposições ocorreu cm Porto
Alegre, no período dc 13 a 21 de
outubro, em recinto da Universi-
dade Federal do Rio Grande do
Sul.

Em lembrança da realização
da Lubrapex-78, a Empresa Brasl-
leira dc Correios c Telégrafos
<ECT) emitiu, conforme seu edital
n.° 7S/22, um bloco de seis selos,
dos quais cinco representam ban-
deiras históricas portuguesas e bra-
sileiras.

A iniciativa c. sem dúvida, sob
vários aspcctos, merecedora dc to-
dos os elogios, sobretudo por des-
tocar, através dc símbolos glorio-
sos, os fraternos laços históricos
que, ao longo dos séculos, unem
Portugal e Brasil- Causa estranhe-
za. porém, que exatamente cm se-
los postais tão expressivos se ha-
jam cometido vários erros injusti-
ficáveis. a revelarem a incúria com
que, infelizmente, ainda são trata-
dos entre nós os assuntos dc He-
rãldica e Vexilologia.

Examine-se cm primeiro lugar
o selo que mostra a Bandeira Na-
cional do Brasil. As letras da le-
genda "Ordem e Progresso" apa-
reccm ali escritas cm azul. Entre-
tanto, desde a instituição, cm 1SS9.
da nossa atual bandeira, as letras
daquela legenda foram c são escri-
tas obrigatoriamente em cor verde.
O falo está bem determinado, aliás,
no Art. 5.°. regra VIII. da Lei n.°
5 700. dc IP de setembro de 1971,
que dispõe no presente sobre a for-
ma e a apresentação dos Símbolos
Nacionais.

Examine-se depois a Bandeira
do Brasil Império, que ostentava
em seu ccntro, como mostra p vi-
zinho selo do bloco, as primitivas
Armas Nacionais do nosso pais.
Esse símbolo oficial foi instituído
através do decreto de 18 de setem-
bro de 1822, que assim o descreve:

"Em ca7npo verde, uma esfera
armilar dc ouro, atravessada
por uma Cruz da Ordem de Cris-
to. sendo circulada a mesma es-
fera dc 19 estrelas dc prata em
uma orla de azul; e firmada a
coroa real diamantina sobre o
escudo, cujos lados serão cibrci-
çados por doisyamos das plan-
tas de café e, tabaco, (...) repre-
sentados na sua própria cor, e
ligados na parte inferior pelo
lado da nação".

sempre atribuíveis a descuidos nas
gravações dc impressões das estam-
pas dc selos. São notáveis os cusos
cm que ora falta uma cor, ora há
defeitos de concepção dos artistas
que os criaram.

Gerando polêmicas c debates
os mais diversos, os erros filatcllcos
são sempre assunto dc discussão
entre colecionadores. Rccentemcn-
tc, uma emissão brasileira gerou um
incontável número dc acusações d

m m m
ramente errada duas figuras bá-
sicas das armas imperiais rio Bra-
sil: a cruz da Ordem dc Cristo c a
esfera armilar.

Vale mencionar a propósito,
embora dc passagem, que no Ux-
to escrito para o edital da bCT
também Moaeir Santana se equt-
vocou duplamente. Quando des-
crcve a bandeira do Império, |o
filatelista gaúcho declara que "a
esfera armilar sobreposta à Cruz
de Cristo" aparecia ali "cercada

por dois ramos dc fumo e milho",
f: suficiente notar agora que, da
descrição feita no edital — como
c fácil perceber pelo seu confron-
to com o texto do decreto dc 18
de setembro de 1822 — foi omiti-
da inteiramente a existência do
escudo. Este, sim — e não a cs-
fera armilar ou a cruz da Ordem
de Cristo — estava flanqueado
por dois ramos vegetais, que fo-
ram identificados incorretamente
por Moaeir Santana: não se Ira-
tava dc ramos dc fumo c milho,
7nos, como dcclcivci de forma
quivoca o citado decreto de 1822,
ramos dc café e tabaco, rcspcctl-
vãmente à destra e á sinistra do
escudo.

Examinemos finalmente o se-
lo reproduzindo a Bandeira do
Reino Unido — Portugal, Brasil
Algarvcs e mais partes integran-
tes da monarquia lusitana à épo-

ECT quanto ao cuidado nas repro-
duções dc figuras tão Importantes
como os símbolos nacionais brasl-
leiros: c a série Bandeiras Histó-
ricas, emitida cm outubro último
e dedicada à Lubrapex 78, Exposi-
ção Fllatélica Luso-Brasüclra rca-
lizada cm Porto Alegre.

Sobre esses erros, o artista grá-
fico c hcraldlsta Edison Muellcr,
residente em Blumenau (SC), fez
o seguinte estudo:

duas frestas (ou duas janelas).
Sempre é lavrada, isto c, tem as
juntas entre a pedraria que a com-
põe marcadas geralmente dc sable
(preto). O número dc mcrlõcs vi-
síveis da torre, vulgarmente, c dc
três. /ls partes da torre cujo es-
malte seja diferente do seu es-
malte devem ser necessariamente
especificadas no brusonamento.
Assim, a porta diz-se aberta, c as
duas frestas ou janelas ilumina-
das desse esmalte.

O castelo, em Heráldica, é um
pano de muralha rematado por
três torres, das quais a do centro 6
um pouco mais alta, por represen-
tar a torre dc menagem. /ls tor-
rcs. que neste caso têm apenas
frestas ou janelas, c a muralha ex-
terior, subentendem-se sempre
ameadas. Do mesmo vwdo que a
torre heráldica, também lavrada, i
a muralha exterior do castelo, on-
de ordinariamente há três abertu-
ras: a porta e duas frestas ou ja-
nelas. Destas aberturas também
só sc faz menção, ao brasonar, e
mediante o uso dos lermos antes
mencionados, sc cias lorcm dc cs-
malte diferente do da muralha.

4 parte a troca ocorrida, por
vezes, dos castelos por torres, em
reproduções e descrições antigas
desse símbolo, conseqüente apenas
á desatenção dc seus autores, desde
o século XVI as armas portuguesas

Os erros na reprodução das Bandeiras Históricas

do Brasil são classificados pelo heraldista e artista gráfico
Edison Muellcr como "deploráveis em

homenagem oficial"

Ò texto do decreto c suficiente-
mente claro em relação à quanti-
dade de estrelas dispostas em cír-
culo à volta da esfera armilar: 19
dezenove). O anel azul continha
19 estrelas (informa pacientemen-
te Clóvis Ribeiro, no livro Brasões
e Bandeiras do Brasil; São Paulo,
1933), porque 19 eram então as
províncias do Império: Grão-Pará,
Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Gran-
de do Norte, Paraíba, Pernambuco,
Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito
Santo, Rio de Janeiro, São Paulo.
Santa Catarina, Rio Grande do
Sul. Minas Gerais, Goiás. Mato
Grosso e Cisplatina (Banda Ori-
ental do Uruguai), incorporada ao
Reino Unido de Portugal, Brasil e
Algarves a 31 de julho de 1821. O
Amazonas e o Paraná só se cons-
tHuiram em províncias, respecli-
vãmente, em 1850 (Lei n.° 582, de
5 de setembro) e 1853 (Lei n.° 704.
de 29 de agosto). Em maio de 1830,
firmou-se o tratado de paz com
Montevidéu, pelo qual o Governo
do Brasil reconheceu a indepen-
dência da Província Cisplatina.
Deviam então ter sido reduzidas de
19 para 18 as estrelas do anel azul,
que do mesmo modo deveriam ter
sofrido acréscimos em 1850 e 1853.
com a criação das províncias de
Amazonas e Paraná. Entretanto,
tais modificações não foram fei-
tas.

Justamente por isso. também
nas moedas brasileiras o número
de estrelas foi sempre de 19 desde
1822 a 1889. Moaeir Santana, du
Sociedade Filatélica Rio-Granden-
se. no próprio edital de apresenta-
ção do bloco de selos, menciona
19 estrelas. Mas, no selo sob exa-
me, seu autor desenhou apenas 1(>

•estrelas, quantidade que nunca
foi usada oficialmente nos simbo-
los do B r a s il-Impcrio. Exame
mais minucioso permite verifica
igualmente que. no mesmo selo,
foram desenhadas de forma intei-

ca. Essa bandeira foi instituída
por decreto do Rei D João VI, da-
tado de 13 de maio de 1S16, que
em seus Artigos 1? e 2? ordena o
seguinte:

"19 _ Que o Reino do Brasil
tenha por armas uma esfera armi-
lar de ouro em campo azul;

2<? — Que o escudo real portu-
guês, inscrito na dita esfera armi-
lar de ouro em campo azul, com
uma coroa sobreposta, fique sendo
(. . .) as armas do Reino Unido de
Portugal, e do Brasil c Algarves
(. . .)".

O decreto joanlno simplesmente
limitou-se a indicar, portanto, que
sobre a esfera armilar dourada es-
tava colocado o escudo real portu-
guês. Deixou obviamente de des-
crevê-lo porque se tratava de um
símbolo muito conhecido na época
— o que não sucede hoje. Torna-
se necessário assim, para permitir
o seguímento da análise do selo,
fazermos breve digressão sobre a
evolução das armas nacionais de.
Portugal.

O brasão real português apre-
sentava primitivamente, em campo
de prata, escudetes azuis carrega-
dos de besantes (pequenos discos)
de prata. Variaram, com os reis e
as épocas, a posição e a quantidade
tanto dos besantes como dos escu-
detes sobre o escudo. No reinado
de D. Afonso III (1248-1279) foi
acrescentada ao escudo uma borda-
dvra vermelha, carregada, de cas-
telos de ouro. cujo número foi va-
riável nas décadas seguintes. A
vista das constantes divergências
nas reproduções do símbolo rèal,
as Cortes reunidas em 1482 por
D. João II deliberaram reformar o
brasão, corrigihdo-o segundo as
boas normas da Armaria. Desse
modo, e através da reforma feita
afinal pelo citado Rei em 1485.
além de terem sido colocados ver-
tlcalmente e dispostos em cruz, fo-
ram fixados em cinco os escudetes
azuis, carregados cada qual de cin-
co besantes de prata, estes alinha-
dos em aspa. Definiam-se assim
as gloriosas quinas de Portugal.
Sò a partir do século XVI, porém,
¦obretvdo ao tempo do Rei D. Ma-
miei, lentamente fixou-se também
cm sete o número de castelos dou-
rados da bordadura vermelha.

Há, em Heráldica, diferenças
bem definidas entre duas caracte-
risticas obras tectónicas de forti-
ficação: a torre e o castelo Quan-
do construção imolada, a torre tem
normalmente for m a cilindrlcu.
ameuda no alto, com porta ou

têm a seguinte descrição técnica
(brasonamento) oficial:

"De prata, cinco escudetes de
blau (azul) dispostos em cruz, cada
um deles carregado de cinco be-
santes de prata alinhados em as-
pa; bordadura dc goles (vermelho)
carregada de sete castelos de ou-
ro".

Assim, em 1816, quando D João
VI criou a Bandeira do Reino Uni-
do luso-brasileiro, na bordadura
vermelha d o brasão português,
existiam sete castelos de ouro —
ou seja, castelos inteiramente de
um só esmalte, no caso o ouro.

Exame cuidadoso do selo ora
emitido mostra porém que o dese-
nhista, possivelmente c o piando
sem maior exame uma gravura
errada do livro A Bandeira do
Brasil (ed. IBGE, pág. 265), colo-
cou na bordadura do brasão sete
torres de ouro, com suas respecti-
vas portas pretas — ou seja, em
linguagem heráldica, sete torres de
ouro abertas de sable.

Os erros cometidos pelo dese-
nhista do selo são portanto evíden-
tes: além da absurda troca dos
castelos por torres, mudou também
o esmalte das portas. Como just.i-
ficar a existência, nesses selos, de
tantas e tão graves incorreções?
É muito difícil.

Os erros, aqui assinalados, exis-
teMes nos selos comemorativos da
VII Lubrapex, • revelam bem, re-
petimos, e de modo indiscutível, a
incúria com que, infelizmente, são
ainda tratados entre nós os assun-
tos de Heráldica e Vexilologia, ape-
sar da existência no Brasil de idõ-
neos estudiosos dessas ciêncas.

Muito deplorável sem dúvida é
o fato de tais erros terem sido co-
metidos justamente em uma home-
nagem oficial, de caráter interna-
cional, que por isso acabou resul-
t.ando danosa à correta e deseja-
da imagem do nosso progresso cul-
tural.

Fatos' e negligências assim, é
inegável, desabonam c contritam.
Esperamos que, alertada, a dire-
ção da ECT possa tomar as pro-
vidênclas necessárias para evitar
a repetição, no futuro, de falhas
tão vexatórias e deploráveis.

E N I» O . seu
textw sobre
Frei T i t o
e esperando

ser presunçosa, acho que
tivemos o mesmo terror
«cm êxtase diante da ino-
minávcl desgraça do moço.
Não resisto ao desejo de
mandar a você o poema".

Dc Divinópolis, MC, re-
cebo esse bilhete que mo
desvanece. Quem o assina
é a valente mulher cujos
versos ressumam ã terra,
cuja palavra é desvairada-
mente feminina e que os
leitores certamente conhe-
cem. Não posso comprcen-
der que ela tenha tomado
conhecimento dc meus es-
critos; sem falsa modéstia,
cia é séria demais para me
levar a sério. Entretanto, a
preocupação que ora nos
une, a nós e a vós trans-
cende: Frei Titò e tantos
martirizados, as vítimas da
tortura; a patética solidão
do homem que sofreu na
carne c na alma a mais as-
sustadora experiência des-
la geração brasileira: —
experiência que liquida dc
vez como nossa ilusão de
sermos pessoas cordiais.
Somos c um povo feroz, c
será necessário carregar
essa humilhação,' a i n d a
tenra, pelo resto dc nossas
vidas. — Até aqui, bem cn-
tendido, quem está falando
sou eu: a autora fala por
si mesma e certamente em
direção mais clara, tão pró-
xima das verdades elemen-
tares que reunidas formam
um nome, para mim, temi-
vel.

Nas minhas bodas de ouro, esganada como os netos, vou comer
| os doces.

Não terei a serenidade dos retratos
de mulheres que pouco falaram ou comeram.
Porque o frade se matou
no pequeno bosque fora do seu convento.
De outras vezes já disse: não haverá consolo. E liouve:
música, poema, passeatas.
O amor tem ritmos que não são de tristeza,
forma de ondas, ímpeto, água corrente.
E agora? Que digo ao homem, ao trem, ao menino que me espera,
à jaboticabeira em flores, temporã?
Contemplar o impossível, enlouquece.
Sou uma tênia no epigastro de Deus:
E agora? E agora? E agora?
Onde estavam o guardião, o ecônomo, o porteiro,
a fraternidade onde eslava quando saíste
ó desgraçado moço da minha pátria,
ao encontro desta árvore?
Meu inimigo sou eu. Os torturadore^ todos enlouquecem ao fim,
comem excrementos, odeiam seus próprios gestos obscenos.
Os regimes iníquos apodrecem.
Quando andavas em círculo, a alma dividida,
o que fazia, santa e pecadora, a nossa Mãe Igreja?
Promovia tômbolas, é certo, benzia edifícios novos,
vuis também te gerava, quem ousará negar, a ti e a outros santos

| que deixam as bíblias marcadas:
"Na verdade carregamos em nós mesmos nossa sentença de

| morte".
"Amai vossos inimigos".
O que disse "Quem crer, viverá para sempre", este Lambem
balouçou do madeiro como fruto de escárnio.
Nada, nada que é humano é grandioso.
Me interrompe da porta a mocinha boçal. Quer mudas de

| trepadeira.
Meus cabelos levantam. Como um torturador eu piso e arranco
a muda, os olhos, as entranhas da intrusa e não sendo melhor

\que Jó choro meus desatinos.
Sempre há quem pergunte a Judas qual a melhor árvore:
os loucos lúcidos, os santos loucos, aqueles a quem mais foi dado,

[ os quase sublimes.
Minha maior grandeza é perguntar: haverá consolo?
Num dedal cabem minha fé, minha vida e meu medo maior que e

| viajar de ônibus.
A tentação me tenta e eu fico quase alegre. E' bom pedir socorro

| ao Senhor Deus dos Exércitos,
ao nosso Deus que é uma galinha grande. Nos põe debaixo das

| asas e nos esquenta.
Antes, nos deixa desvalidos nd chuva, pra que aprendamos a ter

[f on fiança n'Ele
c não em nós.

CADEIA OU JONESTOWN JÁ FOÍ

ALTERNATIVA PARA CRIMINOSOS

São Francisco — O processo do
Ruthie Mae Quina tinha oito pá-
ginas — prisões por prostituição,
maconha, conduta obscena, peque-
nos furtos e violações de corres-
pondência. Há cerca dc um ano e
meio, Ruthie Quinn, 38 anos, era
um dos destaques da seita de fa-
náticos Templo do Povo, que se
gabava de ter conduzido com êxito
um programa para reabilitação de
criminosos.

Agora que cia foi facilmente
Identificada e se dispõe de do-
cumentos que mostram como foi
parar na órbita do reverendo Jim
Jones, sua história ajuda a desço-
brir como o Templo do Povo pega-
va os condenados para trabalha-
rem na Guiana.

Suspeitou-se que membros do
Templo do Povo empregavam-se
nos- órgãos judiciários que conce-
dem liberdade condicional e ma-

nobravam de tal modo que a liber-
dade aos acusados seria concedida
se eles fossem trabalhar para Jo-
nes. As provas são conclusivas no
caso dc Ruthie Quinn: ela foi para
Jonestown, para não ficar presa.

O jornal de Jim Jones fala de
Ruthie, a quem se concedeu liber-
dade condicional por causa da aju-
da do Templo do Povo. "O progra-
ma de assistência legal e gratuita
do Templo do Povo", diz o artigo,
"tomou conta do seu caso. Um re-
presentante do culto discutiu sua
situação com cada autoridade, ca-
da juiz que ela teve de enfrentar".

"Eles eram informados do tra-
balho duro que Ruthie realizava e
de sua determinação de construir
nova vida. Quase ninguém acredi-
tava na história. Mas prestavam
atenção quando os representantes
dq Templo falavam sobre o proje-
to agrícola na América do Sul, on-

dc os mais incordgíveis desajusta-
dos tornaram-se trabalhadores pro-
dutivos e cidadãos construtivos nu-
ma comunidade cooperativa''.

A verdade é que havia um ad-
vogado de Beverly Hills, Elliot L.
Aheroni, e não um advogado do
Templo do Povo, que representou
Ruthie perante o Juiz Warren J.
Ferguson, em 1977. Ela só partici-
pou das atividades do Templo du-
rante seis semanas, antes de ser
considerada culpada por roubo de
cartões de crédito. O Jynz Ferguson
disse que tinha vaga lembrança
do caso, mas se estivesse diante
dos mesmos fatos novamente daria
a mesma sentença. Foi ele quem
autorizou a permanência de RuT
thie na Guiana durante seu perio-
do de liberdade condicional de três
anos. Esta foi a sentença de morte
de Ruthie.

Diariamente de 4a. a 2a. feíra, das 23:00 às 24:00 horas, a RADIO JORNAL DO BRA-

SIL/AM e o BANCO MINEIRO S/A apresentam: NOTURNO. Os últimos lançamentos^em

discos entrevistas sobre "shows", teatros, livros ¦ e sugestões dos ouvintes. Aos sabados

retrospectiva da semana (os melhores momentos do NOTURNO). Aos domingos, Jazz

Blues.

Banco Mineiro S.A.
- o banco que ouve voce

Líder do Grupo Financeiro Hercules

RÁDIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KEÍZ

Filatelia

ERROS FILATÉLICOS

José Carlos Oliveira

FREI UTO: UM POEMA

TERRA DE SANTA CRUZ,0EMt L A0(UA „ADb

»
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MUSICA POPULAR DANÇA SHOW

BOAS CANTORAS
MARCAM O ANO
DA RESISTÊNCIA
NA MÚSICA POPULAR

,/. K. Tinhorâo

CONSIDERANDO 

que
vivemos em um puls
dominado, na área
dá música do lazer,

nor sons Impostos no mor-
cudo pelo poder econômico
Clc grandes gravadoras
multinacionais, o «no do
li)7lt ate que não termina
do todo mal para a música
popular do caráter murca-
damento brasileiro.

Som contar que discos
brindes de rim de ano da
Companhia Internacional
de Seguros e. da Coca-Cola
prestigiam a música brasl-
loira om grando estilo (ál-
bum duplo de SórglÒ e Oda-
li- Assad com a obra com-
pleta para violão solo de
Villa-Lobos, pelo lado da
Coca-Cola, e Valsa. Brasl-
lei,», _ Oaiitares Brnsllcl-
nis-ll, também cm álbum
duplo, por parto da CIS), o
ano de 10711 ficará como o
do liuiçamento dc grandes
Intérpretes femininas, com
Vanla Carvalho, Ze'z'6 Mo-
tu, Jurema, Diana Pequeno,
Ana Maria. Brandão, Rosa
Passos c Maria Martha,
além dc consagrar deflnltl-
vãmente a grande dama do
samba D Ivone Lara.

E, se morreu Candeia, fl-
cou um grande disco: Axc,
assim como ficaram regis-
bradas, cm produções des-
te ano. a.s músicas dc gran-
dos compositores do passa-
do, cm coleções como Mo-
numciilo <ln Música Popu-
lar _ Molò Século dc Cai-
naval, oportuna reedição
ric um álbum produzido em
1í)(i.r> por Maurício Quadrio
paru a extinta Radlobrás,
c das séries dc LPs come-
morativos dos 30 anos da
Copacabana, prod u zldos
por Marcus Pereira.

Em lermos de música
popular brasileira, 1978 se
ainda náo é o ano da liber-
tação, 6 o ano dc rcslstên-
cia,

Dentro desse panorama,
e na opinião do colunista
da seção Música Popular,
eis os melhores discos des-
te ano, nos Itens vozes
femininas, vozes masculi-
nas, choro, violão, música
Instrumental e documen-
tais:

CANTORAS

y^Ê \\w__^_i__^__J^__j__m

Beth Carvalho,*
])e Pé no Chão.
BügiiiMi c tranqüila
cmiiIiiikIo bom
repertório servido por

BB
> AOS OPERÁRIOS DA

DANÇA, TODOS OS LOUROS

bons arranjos e
co/.inba rítmica

Ima

demonstrando ser melhor
(üinteni do que coinpnsilo-
ra disposta a ressuscitar a
bossa nova e a troplcálla.

CANTORES
COMPOSITORES

Dona Ivone — Samba
minha Verdade, Samba Ml-
nha Raiz, Eml-Odeon, Io
LP individual da cantora-
compositora de 52 anos, já
conhecida desde 1965 como
parceira de Silas de Ollvel-
ra c Bacalhau no famoso
samba-enredo Os Cinco
Bailes Tradicionais da His-
tória do Rio. Disco sem
uma única música fraca.
Perfeito como disco de
samba.

Vânia (CBS), LP de es-
tréia como profissional, da
cantora Vanla Carvalho
lirmá de Beth Carvalho).
Uma Intérprete pronta pa-
ra o seu ofício.

Guerreira (Eml-Odeon),
de Clara Nunes, no apogeu
de seu dotes de intérprete,
apesar da heterogeneidade
do repertório.

De Pé no Chão (RCA),
de Beth Carvaitio, que apa-
rece segura e br anquila
cantando um bom repertó-
rio servido por bons arran-
jos e boa cozinha rítmica.

Alerta Geral (Philips),
de Alcione, que alcança
êxito merecido após 2 0
anos de estudo e de t.raba-
lho dirigido à conquista de
uma forma brasileira de
expressão.

Zezé Mota (WEA), LP
surpresa da atriz que, não
contente com seu sucesso
rio filme Xlca da Silva,
lança-se como cantora de
personalidade estfuslante.

O Samba não pode parar
(Emi-Odeon), de Jurema
cantora de voz alegre, vigo-
rosa e de muita malemo-
lência. só prejudicada pela
evidente tendência a imitar
Elza Soares.

. Diana Pequeno, LP de es-
tréia da cantora baiana,
qu# abandonou a engenha-
ria pela sociologia, em Sal-
vador, e só precisa aban-
donar agora a preocupação
de cantora continental, pa-
ra se transformar numa
boa voz a serviço da músl-
ca popular brasileira.

Autor sinhô-intérprete
Ana Maria Brandão (Copa-
cabana-Marcus Pereira), 2o
LP da série Grandes Auto-
res-Grandes Intérpretes,
lançamento de uma exce-
lente intérprete de voz Um-
pa e agradável.

Recriação (Chantecler),
de Rosa Passos, baiana
universitária (tal como Di-
ana Pequeno), que estréia

Vida Uocnila (NMI-
Odeoni, de -loão Nogueira,
q u e as.su in o d 0 f inltl-
vãmente a condição do ln-
lerpreto do que a vida'
popular dò Rio de .Janeiro
é capaz de inspirar a um
criador disposto a captar
o c* ¦pirito carioca.

Axé (AtliiliUo-WEAi. dc
Candeia, gravado pouco
antes do sua morte, o hoje
seu legado de qualidade ar-
tistlca, coerência, eapaclcla-
dc dc .superação o fldoll-
dade ao povo a que perlon-
cia.

Silvinho c Suas Cubro-
o li a s ( P h o n o g r a m -
Polyclor), LP de estréia do
veterano rlt.misfii-cuntor (ó
puxador de sambas do en-
redo desde 19(M)T, reconien-
dável náo apenas pela voz,
pela força e .sentido poético
da vida que comunica om
suas interpretações.

Cabeça Feita (EMI-
Odeon), de Nudlnho da
Ilha. experiente puxador
do sambas, tal como Sllvl-
nho, e que revela uma voz
capa*/, das mais variadas
nuanças, na Unha do.s can-
tores que tem em Jamelão
o seu patriarca.

Roberto Ribeiro (EMI-
Odeon), do cantor que dá
nome ao LP o chega com
este seu disco, após cinco
anos de hesitações bos-
sanovlstas, á fórmula ideal
de Interpretação, s e m
afetações, de bons sambas
populares.

Noel Guuxany Canta An-
r ei I a n o dc Figtiçredo
(RGE-Feir,mal.u)', LP e m
que Noel retorça sua posi-
ção entre os que defendem
valores musicais brasileiros
e regionais com a decisão
de um guerrilheiro em ar-
mas.

Vital F a rias (Pho-
nogram-Polydor), disco
de o s t r é l a de um com-
positor disposto a criar um
tiipo de música que, embora
regional pelas matrizes rit-
mico-melódjcas, vale-se de
instrumental e arranjos
capazes de permitir a com-
petição com os sons da
moda.

Romaria (RCA VITOR),
de Renato Teixeira (autor
de Romaria, que retoma
com lirismo o trabalho que
Geraldo Vandré começava
a desenvolver com garra e
raiva, quando foi obrigado
a calar por motivos poli-
ticos. .

Ciinlora-cbinifOBitói'»,
52 mios, D"»» }v0»«
Lulu veio COiii
Samba Minho Verdade,
Samba Minha itàix

Festival de Choro realizado
pela TV-Bundelrantcs em
São Paulo.

VIOLÃO

Ariuaiidiiilio Neves iClU-
bc do Choro de São Paulo-
Cluck), com o primeiro le-
vuntanieivU) da obra de um
dos m a 1 o r 0 S violonistas
populares do Brasil, Ar-
mando Neves (Campinas,
1902-SP, 1970), lnterprc-
Latia por 12 diferentes Ins-
triiincntlstas.

Brasil Violão (Discos
Marcus Pereira), LP de es-
tréia do violonista Celso
Machado, que demonstra
pela escolha do repertório
u preocupação dc estreitar
o caminho entre o popular
c o erudito (entre as com-
posições executadas está o
Choro n" 2, de Armuiull-
nho Neves que nada deve
ao Choro 

'n? 
h <•« vllla"

Lobos).
Saudades do Brasil

(RGE-Fcrmata)', cia violo-
nista Livla são Marcos,
com algumas lnterprc-
tações exemplares dc músl-
ca brasileira.

MÚSICA INSTRUMENTAL

CHORO

Choro Novo (Discos Mar-
ous Pereira), dois âlbu.is
com as 24 músicas nào in-
cluldas entre as 12 flnalis-
tas do 1* Festival Nacional
do Choro da TV-Bandei-
rantes, de fins de 1977.

Os Ingênuos (Bandeiran-
tes Discos-Clack), LP de es-
tréia do grupo baiano que
dá nome ao disco, e é lide-
rado pelo excelente violão
de sete cordas Edson San-
tos, de Salvador.

Amigos do Choro (RGE--
Fermata), LP de estréia do
conjunto liderado pelo
bandolinlsta pernambuca.
no-carioca Rossini Ferrei-
ra, vencedor do 1? Festival
Naclonai do Choro da TV
Bandeirantes.

O Choro c Livre (ISAEC
Gravações e produções, de
Porto Alegre), LP de es-
tréia do conjunto Flauto
Cruz (e) Regional, do flau-
tista gaúcho líder do eru-
po.

2? Festival Nacional do
Choro Carinhoso (Bandei-
rantes Discos Clack), série
de três discos com os 36
choros das eliminatórias do

Dança das Ca I» e ç à S
(Eml-Odeon), de Egberto
Gismonti, tentativa bem
sucedida d e experiências
sonoras, em nível erudito,
de sons ligados à realidade
brasileira do pio dos pás-
sáros da Amazônia à batu-
cada das escolas de sam-
ba).

Wagner Tiso (Eml-
Odeon), demonstração de
competência orquestral e
de sabedoria no aprovei-
tamento de temas popula-
res de um músico-
compositor até pouco mais
conhecido na área das cri-
ações populares.

Quinteto Armorial (Dis-
cos Marcus Pereira), do
grupo pernambucano lide-
rado pelo músico-
compositor Antônio José
Madureira, confirmando a
validade c a importância
do trabalho musical do
quinteto cm busca de um
histórico — brasileiro —
ynlvcrsal — pernambucano
— erudito — popular.

Pastoril do Faceta (Ban-
deirantes Dlscos-Clack), re-
gistro de passagens do pas-
torll pernambucano do ve-
lho Faceta, que se prende
aos nomes e arredllhos
medievais aproveitados te-
atralmente desde QU
Vicente,

Modinhas (Discos Mar-
eus Pereira), com o grupo
de serestas João Chaves,
da cidade de Montes Cia-
ros, documentando um re-
per tório de serenatas ain-
da em uso nas várias cida-
des mineiras.

Desafio de Cur uru-
Piracicana X Sorocaba
(Cha n teoler-Sertanejo),
com exemplos de debates
ligados à dança do curara
e que constituem o equlva-
lente Centro-sullno dos
desafios nordestinos.

Folclore Fluminense
(Fundação Estaidual de
Museus do Rio de Janeiro-
Museu da Imagem e do
Som) LP comparável em
importância apenas à série
Documentário Sonoro do
Folclore Brasileiro, produ-
zido pela Campanha do
Folclore Brasileiro (já com
26 compactos editados).

Orlando Silva (ROA Vic-
tor), LP em que Orlando
Silva conta sua vida e car-
reira, contrapontado por
interpretações originais es-
colhidas pelo produtor José
Eduartío Homem de Melo,
o Zuza.

Américo Jacomino, "ca-
nhoto", LP comemorativo
do 50' aniversário da mor-
te do famoso autor da vai-
sa abismo de rosas, com
pesquisa e texto tnformatl-
vo (excelente) de João Luiz
Ferrete.

Suzana Braga

PARA 

nós, quo há vários unos
estávamos limitados u um
ou outro espetáculo de dnn-
eu, esporádicos, mostrando

cshu urto como um acontecimento
curioso ou uma atividade soclul, sem
o menor ritmo do continuidade - quo
ó exatamento o que a dança precisa,
mira existir e fluir como utlvldado ar-
tistlca - o ano de 1918 pareceu rico,
vnlondo o ditado do que em terra.do
cego quem tem um olho 6 rol. Mus
nu verdade não foi, e 6 dc bo pergun-
tur se adiantaria ser suave o compla-
cento num balanço geral, dourando a
pílula apenas porque houve Inegáveis
esforços c atividades iioshu área. E
certo que uma atitude assim seria
mais simpática, c talvez mais social,
mus náo elucidaria paru o publico c
os artistas os problemas quo ainda
têm pela frente. <~,

No uno dc 1978, ao contrario (los
que ocorreu nos anteriores, os aconle-
clinenlos dc dança Já podem ser co-
men Lados e criticados, porque existi-
ram; não SÓ no Rio, mas' em todos os
cantos do Brasil, movimentos, compu-
nhliis c grupos estão upureecndo quu-
si* heroicamente, com salários mlsc-
rávels (quando há salário), sem espa-
ço pura trabalhar c sem qualquer
apoio oriclal (multo ao contrário, nor-
malmente sendo podados o com seus
caminhos enrolados cm mil e um cm-
pecilhos, causados pela própria puro-
cracia estatal). Dc qualquer forma,
multa água vai ter de correr pura que
esses movimentos c iniciativas possam
se consolldur satisfatoriamente; o quo
conseguimos íoi ainda boa vontade.

Embora, quando se fala em (lan-
ça, u pulavra soja' Imediatamente as-
soclada a grandes salas dc espeta-
culos —¦ como o Teatro Municipal —
náo rol nesse ambiente que a arte Le-
ve maior desenvoltura esto ano. Fo-
rum Justamente os mais operários
que bailarinos, o.s sem salários, os que
começaram a dançar tarde — infeliz-
mente, alguns de forma lrreeuperu-
velmente tarde — c os que estão par-
tlndo para a luta sem escudo ou ar-
madura o.s responsáveis pelo movi-
mento. tanto como participantes
quanto como público presente e ativo
em todos os espetáculos, ávidos por
aprender. Acertaram pouco c erraram
multo, mus a eles todo o nosso respel-
to c apoio, para que não desistam,
porque, mesmo lutando cm condições
precárias ò adversas, existe um futuro.

Como é a lei do mundo, as com-
panhlas oficiais e que podem pagar
mais estão com os melhores conjuntos.
A Funterj. por exemplo, tem a faca e
o queijo na mão, mas náo soube uti-
llzur nem uma nem outro. O Teatro
Municipal, rclnaugurado, sem dúvida
deu um novo sopro á dança, e também
não se pode negar que tol lá que hou-
vc as melhores apresentações; mas
sua direção manteve até cerlo ponLo
um comportamento raro — no estilo
linha-dura lnterlorana — e Isso lm-
pediu maior atividade. O excesso de
zelo e deslumbramento pelos veludos
acabou limitando a.s apresentações.
Um dos exemplos está na proibição de
a Escola de Danças da Incarte se
apresentar naquela casa. Afinal, a únl-
cu escola oficial que temos, e que for-
mou quase todos o.s nossos bailarinos,
não faria um show carnavalesco ou
uma festinha de formatura.

Bons elementos estão no Bale do
Teatro Municipal, mas sem vida, ador-
mccldos como bonecos assalariados.
Precisam de maitres, coreógrafos e ai-
gumas sacudidelas. Nessa hora, é bom
perguntar porque não utilizam Lour-
des Baslos, Oscar Aralz, Taliana Les-
kova, Aldo Lolufo, Jane Blauth ou
Eric Valdo. Todos eles já mostraram
que suas contribuições são de grande
Importância para a dança, e foram
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mantidos no anonimato este ano. En-
tro os Jovens que so destacaram na
companhia, estão Beatriz Albuquerque
mo momento Já Integrando o elenco do
Balo do BlitutgarD, Doru Llpka, Már-
clu Fogglonl, Rosana Sonoghottl, Zcnl
Sarumugo, KIIhu Baeta, e Rogério
Schubaeh (único rapaz a merecer des-
luque em um puls onde a deficiência
de rapazes nu dança é gritante), além
da nossa primeira bailarina, Cristina
Martlnelll, uma das poucas de grande
qualidade que so fez ultimamente no
Brasil dc forma digna o Lrabalhada.
Suas atuações foram Impecáveis o foi
multo Importante suu performance
nu reprise dc O Lago dos Cisnes, no
papel principal, o que evidenciou a to-
llco dc chamar estrelas Internacionais
Uo atuação correta, mas que deixam a
desejar.

A temporada do 107» Inlclou-so
multo mal cm abril, reabrindo o Tea-
tro Municipal para a dança, com o
Ballet Thoulro Conticmporaln. Após
um l,ugo dos Cisnes adolescente, onde
a presença de Michael Denurd foi u
grande atração, chegou a voz do Al-
vln Ailey American Dance Thcater, dc
longe e disparado u melhor coisa que
aconteceu na temporada. Alvln Ailey
deu uin show de prazer e qualidade,
einbülundo-nos em suas belas concep-
ções corcográflcas, principalmente
com o Indisputável Kcvclations, c com
a grande Jiidlth Jamlson.

O Bale do Teatro Municipal teve
sou ponto ulto com a coreografia dc .
Mllko Sparemblek e a música de Carl
OrfT — Triunfo dc Afroditc — mos-
trando um corpo de baile bem traba-
lhadò teenleamonte por Jorge Garcia
e uma coreografia multo udequudiuuo
conjunto. O Bolshoi chegou causando
escândalo e lágrimas para Mala Plls-
solskala, apresentou um repertório
fruco, mus ótimas bailarinas, c inrellz-
mente talvez o fim da carreira de uma
das três grandes estrelas de nosso sé-
culo. O público carioca ainda teve a
chance de ver a grando estrela se
apresentar como uma rainha, apesar
de doente.

Coube ao Corpo de Bailo do Tea-
tro Municipal do São Paulo suceder as
apresentações da companhia de Alvln
Ailey, e loi a melhor companhia na-
cional á se apresentar em 11)78. Os
destaques ficaram com seus diretores
Antônio Carlos e Iraclty Cardoso, o
com o ótimo repertório, onde a.s obras
de Oscar Aralz são o ponto alto. Bons
bailarinos Integram o conjunto: Mô-
nica Mlon (a grande revelação da
companhia), Desirée Doralne (agora
no Rio), Ivonlce Satle, Emílio Grlttl,
Solange Caldeira, Sonla Motta, Carlos
Demltre e Anu Maria Mondlnl.

Outras boas companhias nos vlsl-
taram, e entre elas estão o Ballet Sta-
glum e o Baleteatro de Minas. A
Bahia promoveu um Interessante con-
curso de dança, que pode resultar no
futuro num movimento Importante.
Na ocasião, dos 32 grupos Inscritos,
apenas seis ou sete mereceram aten-
ção. Em Curitiba, uma Jovem compa-
nhla oficial está florescendo, multo
bem dirigida por Eric Waldo e eslrc-
lada por Eliana Camlnada c Ana Bo-
tafogo. Homenagem a Patáplo Silva,
coreografia dc Eric Waldo, foi uma
das melhores criações deste ano. Em
Joáo Pessoa, Alberto Ribas luta para
criar uma companhia moderna e dl-
namlzár o esquema da dança.

Os grupos modernos obtiveram
certo apoio (sendo o mais Importante
a realização do Ciclo Cacilda Becker),
que embora tenha revertido para qua-
se todos como um cavalo de Tróia, deu
oportunidade para que se apresentas-
sem. Entretanto, o que esses artistas
sem salário precisam é de contlnul-
dade no trabalho, de espaço para en-
saio, e consequentemente de um mi-
nlmo fixo para trabalhar. Isso só po-
de acontecer no momento cm que pes-
soas como Helba Nogueira ou Manuel
Dlegues, que antigamente multo ba-
talharam para expandir o campo da
dança, retomarem a luta e criarem
uma comissão de dança urgentemente.
Essa comissão (Integrada por pessoas
que realmente conheçam o métier)
poderá julgar, avaliar e auxiliar o de-
senvolvlmento dos grupos não oficiais.
Porque se é justo que exista au-
xillo, esse auxílio também não
poderá ir para todos. Outro pon-
to a considerar é que, com a sin-
dlcalização da profissão, metade da
cidade virou bailarino; com uma co-
missão de dança, tal fato certamen-
te não aconteceria.
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Era uma Véz, Corpo de Baile

do Teatro Municipal de
São Paulo, a melhor
companhia em 1978

Roberto Carlos
110 ClinCCÜO, (los HCII8
espetáculos
o niiiis brilhante

Zezé Motn,
a prova
dc «*|ii<* lemos
estrela

*^l^l
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Cristina
Martinelli,
a primeira
bailarina

E todos, ou quase todos, os es-
petáculos modernos saíram
pela tangente — na melhor
das hipóteses — não se pode

deixar de mencionar pessoas ativas e
sérias como Gerry Maretzki e Angel
Vianna, entre outros, e seus respectl-
vos grupos. Nesse gênero de dança,
destacaram-se Mariana Vidal, Maria-
na Muniz, Leila Nobre, Regina Vaz, e
sobretudo Rosane Soares da Costa,
uma moça que, se continuar traba-
lhando com o mesmo empenho e gar-
ra que vem demonstrando, será uma
ótima bailarina dentro de três ou
quatro anos. ,

Pato que deve ser lamentado e a
fatia de espaço de trabalho (cada dia
mais limitado). Pelo menos duas aca-
demias e sedes de trabalho não coro-
nelistas fecharam suas portas, entre
elas o ótimo espaço de Gerry Maré-
tzki. Assim, como se pode avaliar, o
ano de 1978 foi pelo menos movimen-
tado; mas não podemos nos enganar:
ainda não foi bom. Deverá servir de
lastro para 1979, quando talvez consi-
gamos deixar de ser caipiras na dan-
ça. Os grandes louros ficam para o
público reconquistado e atuante —

querendo dança. A prova disso esta
no fato de que raras pessoas saíram
de casa no dia da apresentação de O
Quebra Nozes pela televisão, um es-
petáculo belíssimo, que colocou açu-
car na boca de todos.

MOVIMENTO
INTENSO, E ATÉ
SALDO POSITIVO

Maria Helena Dulru

OUTRA 

vez, um ano
movimentado nos
palcos cariocas. Com
a vantagem dc dei-

xar saldo mai.s positivo do
que as jornadas anteriores,
pelo número maior do artls-
las cm exibição em vários es-
petáculos de Importância e
interesse. Pena que o.s proble-
mus fundamentais dos shpws
no Rio continuem intocados.
Marginalizados pelo rádio <-'
televisão, os músicos o can-
tores de nossa cidade têm dc
se valer do teatro para se fa-
zoíorri conhecidos, retomarem
contato, ou até mostrarem
que estão vivos ao público. Só
tine os endereços são poucos,
caros, tecnicamente Imperfol-
tos, e mesmo assim, vivem
com as agendas plenas de
atrações. Essa procura cada
vez maior dos poucos palcos
Já limita temporadas/ produ-
ções e a liberdade do artista.

.Este acaba, cansado e endi-
vldado, mostrando apenas um
trabalho que já fez, ou quer
fazer, em disco. Uma diminui-
ção do significado maior que
deveria ter uma apresentação
pessoal. E até essa coisa
apressada e rápida tem de ser
exibida a preços multo altos,
porque todos os custos, suo
caros demais. Um dado que
Já seleciona, pela pior manei-
ra possivel, a platéia a ser
atingida. Só um grupo muito
pequeno, c de elite, tem o
privilégio de ver e ouvir seus
artistas populares.

Esse contínuo -e desolador
quadro geral, porém, foi este
ano meio esquecido pela in-
tensa ciranda de atrações. Dc
qualidade, apesar de tudo,
multas delas. Tanto que se
chega a uma lista de 11 es-
petáculos, nos quais se mos-
trou excelente nivel profissio- 

'

nal. E para gostos muito va-
rlados, porque atenderam a
diversos tipos de platéia. Na
lista dos que valeram total-
mente a pena estão: Zezé Mo-
ta, mostrando que temos es-
trela, no Teatro Ipanema;
Jorge Ben, perfeito em seu cs-
tilo odara, no Clara Nunes;
As Frenéticas, em deliciosa
cafonlcc, no Teresa Raquel;
Carlos Lira, honrando seu
passado, emi' Preciso Can-
tar; A Cor do Som, no melhor
som novo no Ipanema; Mo-
raes Moreira, com seu esfu-
ziante Alto-Falante; Ivan
Lins, reafirmando talento
Nos Dias de Hoje; Alceu Va-
lença, encontrando a forma
certa de se expressar em
Black Tic; Alcione, fazendo

¦ samba com garra e pompa em
Alerta Geral; Caetano Veloso,
em Muito; e Roberto Carlos,
em seu mais brilhante espe-
táculo, no Canecão.

A esta safra .ainda se po-
dem acrescentar outros shows
de resultado geral inferior,
porém com méritos em suas
parcelas. Neste segundo ca-
so estão: Slvuca, no Teatro
da Galeria, em exuberante
forma; Faz Escuro mas eu
Canto, pela sinceridade de
Sérgio Ricardo e Tiago de Me-
lo; Cobra de Vidro, na qual o
encontro do Quarteto em Cy
com o MPB-4 foi prejudicado
pelas péssimas condições do
Teatro Carlos Gomes; Roda,
onde não se soube apre-
sentar devidamente os talen-
tos de Nelson Cavaquinho,
Candeia, Guilherme de Brito
e Elton Medeiros; Caetano e
Betania no Canecão, apenas
pelas boas atuações vocais;
Cftico Total, graças ao ator
Chico Anísio; Camaleão, um
vigoroso Edu Lobo esmaecido
em sombria produção; Circo
de Marionetes, mostrando que
os Almôndegas são melhores
em palco que em disco; João
Bosco em bom primeiro tra-

balho no Teatro Clara Nunes;
c a dupla simpática Nara
Leão c Dominguinhos, no
Teatro da Galeria.

Ficam de fora deste resu-
mo, por Infelizmente náo te-
rem sido vistos, vários shows.
Os mais importantes, pelas
propostas e criticas, parecem
ser Vida ¦Boêmia, do João No-
guelra n Sérgio Cabral; Beco-
do, dc Gonzaguinha; Rlta Lee
no Teresa Raquel; c Vela no
Breu. com Paulinho da Viola.

Bem menos agradável é a
terceira lista, formada por
decepções c equívocos. Os
mais destacados foram come-
tidos por Raul Seixas, dc ca-
ra amarrada no Teresa Ra-
quei; Patrício Bisso, inquali-
flcáyel no Tetttró Ipanema; a
grandiloqüência vazia de Ells
Regina em Transversal do
tempo; os dois espetáculos dc
Fràricls Mime. multo In ferio-
rès ao seu talento; a péssima
forma musical do Quinteto
Violado no Teatro Clara Nu-
nes; c á Clfjarra falecida de
Simónc. Não tão grave, mas
com falhas, é o bloco que ln-
begra á última lista. Desta
fazem parte o encontro de
Cartola com o conjunto Galo
Preto, muito improvisado no
Teid.ro da Oaleria;, Viva o
Gordo, Abaixo o Regime, de
Jô Soares, onde apenas dois
números confirmam seu pres-
tigio; Quem Viver, Chorará,
um pequeno passo na recupe-
ração profissional de Fagner;
Micli. espetáculo mal alinha-
vado; e Rola um Som por
falta dc melhores compôs!-
ções para o bom Instru men-
tal do Azymuth.

Eo 

ano se completou
eom muita gente no-
va trabalhando duro;
a Concha Verde, rle

saudosa memória, transforma-
da em discoteca; o incêndio
do Museu dc Arte Moderna ¦
privando, acredito que para.
sempre; um local de música em
suas dependências; o choro,
infelizmente, limitado ao o»-
trocihfo oficial no Museu da
Imagem e do Som e no Plane-
tario; a cidade de Niterói rir-
me na luta através de seus vá-
rios teatros; o Projeto Pixin-
guinha continuando a esnobar
o Rio, onde faz apenas uma
pré-estréia. Ingratidão ainda
não compensada pelos Proje-
tos Vitrines e outros rápidos
espetáculos que seu patrocina-
dor oficial, a Funarte, faz aqui
em sua sala demasiado peque-
na para ser um real teatro po-
pular. Além disso, três recor-
des: A Noitada de Samba, no
Teatro Opinião, comemorando
sete anos de apresentações;
Sérgio Rabelo, completando 10
meses de seu shoio humoristl-
co em um só teatro; e Alta
Rotatividade, retornando ao
Rio, iniciando seu terceiro ano
de apresentações continuas
pelo país.

O ciclo de relembrança* se
fecha com mais uma consta-
tação. Continuam nada bri-
lhantes, como em anos ante-
riores. as atrações internacio-
nais que nos visitam. Fora ra-
rissimas exceções, maus astros
das tristes discotecas atuais,
ou artistas de tempos anti-

gos em penoso declínio. Mas
a prata da casa salvou 1978.
Um ano de grande importan-
cia pelos trabalhos de qua-
lidade, e também pela censu-
ra relativa, em lugar da to-
tal, .das temporadas anterio-
res. Não urna liberação com-
pleta, apenas se fez mais le-
ve a tutela, mas isso nos per-
mitiu ver e escutar mais. Ca-
minho ainda estreito, mas,
acreditamos, irreversível, por
onde pode muito melhor pas-
sar, e alargar, a real música
popular brasileira. Que per-
tence a todos nós em geral, e
não a nenhum grupo em par-
ticulàr.
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POTEMKIN
O CWEMA BA REVOLTA
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A mãe, com o filho morto, caminha em
direção aos soldados da rcpmsRo na escadaria de Odcssa, um

clímax da monúigem rítmica de Eisenslcin

****** t/ma oportunidade que os ci-
néfilos não tinham há muito tempo: re-
ver O Encoutaçado Potemkin (Broncno-
sets Potemkin)'-, de Serj/ei Mikhailovich
Eisenstein, que muitos preferem regis-
trar como S. M. Eisenstein — significam
dó, inclusive, o título de Sua Majestade.
Em 1958, fia Exposição Internacional de
Bruxelas, um júri de historiadores e cri-
ticos (ao lodo, 117), originários de 26 pai-
ses, elegeu-o "o melhor filme de todos os
tempos". Potemkin reconstitui livremen-.
te um episódio histórico de 1905, precur-
sor da Revolução Russa. Sofreu, desde o
principio, a perseguição de censores ofi-
ciais ou oficiosos em muitos países. Sob
o império do AI-5 esteve sob censura ve-
lada — ít7;ia espécie de espada dc Damo-
cies — e mesmo cm cinematecas e cine-
clubes raramente pôde ser exibido.

A exibição no Programa Comemora-
tivo do S3° Aniversário do Cinema, no
Cinema-2 (amanhã às 20hl5nv, 22hl5m
e meia-noite, e domingo somente às 20h
15m), oferece novidades também para os
conhecedores da obra. A Cinemateca do
MAM mandou legendar em português a
versão de seu acervo, que também se
apresenta em cópia nova. Nova e quase
integral. Durante a Segunda Guerra
Mundial, em 1941, a ameaça ãe invasão
pelos alemães motivou a transferência
dos acervos de cinema ãe Moscou. Du-
rante o transporte, parte ão acervo, in-
clusive o negativo original de O Encou-
raçado Potemkin, foi colhido numa. ação
bélica na região áe Tula e destruído pe-
lo fogo. No pós-guerra, outro negativo
apareceu em Berlim, sem os trechos cor-
tados em 1926 pela Censura alemã. Com
base neste, mas sem reconstituição das
partes vetadas, estabeleceu-se uma ver-
são sonorizada, com música de Kriukov.
Segundo a Cinemateca ão MAM "a ver-

são que até agora circulou no Brasil foi
editada nos anos 50, e não corresponde,
em muitos momentos, à concepção origi-
nal de Eisenstein." A cópia a ser apresen-
tada agora — explica a Cinemateca —
tornoii.se possível graças a- "pesquisas
desenvolvidas pela Cinemateca Soviétí-
ca, que resultaram na localização de vá-
rios planos desaparecidos, permitindo re-
fazer por inteiro algumas seqüências do •
filme, como o famoso massacre da esca-
daria de Odcssa". A partitura original,
composta por Edmund Meisel para acom-
panhar as projeções da versão a ser lan-
çaáa na Alemanha em 1926, somente te-
ria siáo localizada em 77. A cópia agora
ao alcance do espectador brasileiro con-
ta com música áe Shostakovich.

Eisenstein (1898/1948), inicialmen-
te cenógrafo e figurinista, depois diretor
de teatro, realizou só um filme antes de
O Encouraçado Potemkin: A Greve
(1924). Potemkin, no início de 1925, era
apenas um dos vários projetos cinemato-
gráficos aprovados por uma comissão ofi-
ciai encarregada do calendário de come-
morações do 25.° aniversário do levante
de 1905. De todos, o de Eisenstein e o de
Pudovkin (Mãe, baseado em Gorki), são
os que ficaram. Enquanto Mãe ainda des-
perta a admiração dos cinéfilos, mas não
poâeria alcançar boa receptiviáaãe de
grandes platéias na atualidade, Potemkin
é um dos poucos filmes dramáticos da
década de 20 que ainda entusiasmam
também os freqüentadores ãos cinemas
comerciais.

O projeto original, O Ano 1905 pre-
tendia reconstituir, além dos aconteci-
mentos de Odessa a guerra com o Japão,
as greves gerais e seu esmagamento pelo
czàrismo, as perseguições aos judeus, os
massacres dos armênios e a sublevação
reprimida no bairro moscovita áe Kras-
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Filme .
comemorativo
do vigésimo

aniversário do
levante de 1905,

O Encouraçado
Potemkin

transcendeu a
encomenda

e revolucionou
a linguagem

cinematográfica

TELEVISÃO Pág. 8

Quase Iodos os canais •

comemoram com música
á entrada do Ano Novo.
No 7, há especiais de Dick
Farney, Bossa Nova e
Elis Regina. No 4, a
atração são as Frenéticas;
no II e rio 2, Nurcyev e
Margot Fonteyn em
"Romeu e Juliela"

naia Presnaia. A revolta da tripulação do
Potemkin ocupava uma página do rolei-
ro original. O cineasta chegou a dirigir
filmagens (principalmente relacionadas
com as grandes greves) cm Moscou e Le-
ninqrado. O mau tempo no Norte levou
Eisenstein (então com 27 anos) a Odes-
sa, onde as condições climatérícas e a
disponibilidade de algumas das melho-
res instalações de produção do país pe-
sariam na rejormulação ãe um projeto
com data inadiável para finalização e es-
tréia (7 áe novembro, no Teatro Bolshoi).

Depois da revolta e dc sua partida
para a Romênia, de onde foi restituído
ao Governo czarista, o Potemkin foi des-
truído. Einsenstein utilizou dois outros
navios: Os Doze Apóstolos (que, aposen-
tado, servia como depósito de minas sub-
marinas) e o Komintern (onde filmou as
cenas da carne podre e as que se passam
no interior do Potemkin cinematográ-
fico). ''¦};¦'¦¦'¦

Einsenstein enfatizou, no final, a
partida do Potemkin, sob a pontaria dos
canhões emudecidos do navio de coman-
do áa esquaára. (Poucos dias depois do
episódio real, Lênine escreveu: "Assim o
encouraçado Potemkin permaneceu um
território invicto da Revolução Russa".)
O cineasta diria: "Esta imagem áe uma
derrota tratada como vitória afirma alta-
mente o papel áe 1905, quando a revolta
do Potemkin não passou de um episódio,
mas que refletia a grandeza de sua tota-
liãaáe". O poáer das imagens áo filme
assustaria logo ãepois áo lançamento,
até os Governos francês e alemão, que o
interâitaram, apesar áa consagradora
recepção áos críticos, artistas e áo públi-
co em geral, em toáa parte.

¦ ¦ ¦
Depois âe ver Potemkin áevo aâmi-

tir que o teatro tem que ceâer o lugar ao
cinema", declarou o diretor Max Rei-
nhàrdt. A Associação áa Crítica Ameri-
cana elegeu o filme "o melhor do ano".
Mesmo quando visto sem som, sem mú-
Sica, O Encouraçado Potemkin desperta
um frisson comparável ao que provocou
na crítica da época. Grande inteligência
teórica, Eisenstein pensava no som quan-
do este ainãa não integrava a produção
cinematográfica. A sua teoria da monta-
gem tonai, exemplificada pela seqüência
que anteceãe o áesfile áo povo enlutaáo,
traáuz sua intenção ãe penetrar profun-
âamente na natureza ãas imagens, revê-
lanáo (são suas as palavras) 

"o caracte-
rístico som emocional". A passagem áo
tempo mantém ° Encouraçado Potem-
kin com seu fôlego áe revolta e sua res-
piração épica inalterados. O explodir do
motim a bordo e o massacre nas escada-
rias ãe Odessa (este, inventado por mo-
tivos dramático-rítmicos) parmanecem
entre as seqüências mais perfeitas da
história do cinema.

W/Km 'WKt/m
AS FRENÉTICAS,

DOMINGO, NO *

TURISMO Págs. 9 e 10

Um novo hotel
inaugurado em Ipanema,
o Caesar Park, foi testado
e agradou. O carnaval
já está organizado pela
Eiolur, mas a Embratur
ainda não conseguiu
implantar o TDR no Rio.
E Veneza con tinua linda

GALVÃO.
MARTA,

VALDECY
E OSMAR

Nis pod* Hl vtndli.» ••pHtihnMnl*

CINEMA Pág. 3
"Cria Cuervos", filme do
espanhol Carlos Saura
lançado no Festival de
Cannes de 1976, torn
prc-eslróia hoje, à
meia-noite, no Cinema-2,
dentro da semana
comemorativa dos 83 anos
da invenção do cinema

mmWkm-.
ANA TORRENTS E HECTOR

AUERIO EM CRIA CUERVOS

CRIANÇAS Pág. 6

As crianças estão hein
servidas neste último fim
de semana da Campanha
Teatro para o Povo. Há
vários bons espetáculos em
cartaz e pelo menos três
filmes razoáveis, alem
dos acrohatas chineses
no Maracauazinho

TEATRO Pág. 4

Única estréia deste
final de ano, "O Crande
Amor de Nossas Vidas",
de Consuelo de Castro,
inicia hoje carreira no
Teatro Carlos Gomes. Mas
o cartaz teatral se reduz
com a saída de várias
peças e o fim das Kombi

i
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Ely Azeredo

De Consuelo de Castro

Bibi Ferreira apresenta:
Dionísio Azevedo

MonahDelacy
SuzanaFaini
TessyCallado

Carlos Gregório
Dir. e Cen: GianniRatfo

TEATRO CARLOS GOMES
Tel.: 222-7581

Preços: 30 - 60 - 90 e 120 cruzeiros
De3?a6?: 21:00hs.sab.: 20:00e22:30hs.dom.: 18:00e21:00hs.

Estréia hoje.,
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Richard Burton em Selvagens Caes de Guerra,

CINEMA
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O fantiilina <la do dia: Os Ksquccidos,

Tubarao-l| sente fait a de Spielberg, Falta o toque de Mimi, o Metaliirgico na cpmedia
mas o trabalho dc Jeannot Szwarc e assistivel 'ludo Certo... Mas Nada em Ordem, de Lina Wertniuller

O fantasma da marginalidade « luz do dia: Ox Esquecidos, dc Luís Hunuel

?*??¦?« tXCflENIE MUITO DOM CINEMA
ROM ** REOUIAN -k RUIM

"OS ESQUECIDOS"

BUNUEL, O INCONFORM1STA

"TUDO CERTO! . . MAS NADA EM ORDEM"

MILÃO SEM MILAGRE

Vinte c oitoj unos depois dc
realizado, Os Esquecidos (Lo.s Olvkln-
dos) estréia fomèrclalmentr. no Rio.
Não há indícios dc interferência iln
Censura no longo intervalo entre a
produção (lMiO) c sua projeção entre
nós. Os problemas relativos ã distri-
biiição devem ser apontados copio
única explicação possível, já que o jil-
me não se enquadra cm nenhum dos
tópicos capazes dc despertar o arbí-'
trio sobre o qual sempre repousa a jal-
sa moral que informa a conduta dos
censores. Premiado no Festival dc Can-
lies, em 1951 (melhor direçãoI, Os Es-
quocidos resiste perfeitamente ao
tempo, tanto como tema, quanto como
realização.

Seu contexto é o da miséria que
envolve crianças c adolcsccnt.cs, le-
vando-os à contravenção, à delinquên-
cia, ao crime. Nesse ambiente as re-
gras da moral são substituídas pelas
da marginalização social. Sob este as-

"BERNARDO E BIANCA
EM MISSÃO SECRETA"

007 DISNEYIANO
? •?r Mesmo sem seu criador, os estúdios
Walt BlNtiey vim mantendo satisfatório nível de
prmluçfto, tanto nos filmes com .personagens
de carne-e-oNHo como naqueles com personagens
criados a lilco-de-pena. Bernardo o Blanca cm
MIbs&o Secreta possuem doses bastante apreciáveis
de criatividade no desenho animado. Baseado em
dois livros de Margcry Sharp, Trio Rcscucrn e
MI.i.h Blanca, adaptado por cerca de oito
rotelrlstas, encontrou em antigo colaborador de
Disney, Wolfgang Keitlierman (produtor e co-diretor
com John Lousbery e Art Stevcns) o supervisor
atento e talentoso, na regência de uma equipe
de desenhistas, técnicos em animação, de
arte, Imagem e som, de alto nível profissional.
Assim resultou este desenho ein longa metragem, obra
que não desmerece o nome do histórico produtor.
Sua história é movimentada, Interessante, •
alguns personagens são curiosos. K têm humor.
Na medida em que procura se adaptar aos gêneros
surgidos no cinema nos últimos anos,
poderíamos considerar Bernardo e Blanca
uma espécie de 007 cartunlzado. Os ratinhos
Blanca e Bernardo são agentes da Sociedade de
Socorros e Resgastcs, lotada no prédio das Nações
Unidas em Nova Iorque. São escalados para salvar
das mãos da perversa e ambiciosa Madame
Medusa a pequena órfã rcnn.v, com a a.|uda de
quem pretende obter um valioso diamante, o
Olho do Dlnbo. Medusa comanda sua ação dc
um velho barco no rio Mississipi e conta com dois
enormes crocodilos (Nero e Brutus) como guardiões
e um sócio Idiota. Os dois ratinhos arregimentam
voluntários na opeia<;fto resgate de 1'cnny, e entre
estes o mais eficiente c Zig-Zag, uma vespa de
incrível agilidade. Com estes elementos e
personagens (nenhum deles merecedor de perpetuar-se
na galeria disneyiana), em clima de tensão
e humor, c narrada uma aventura que prende
a atenção. Mais apropriada, todavia, às
platéias Infanto-juvcnis. (C.F.)

"MARIPOSA DA NOITE"

FIM DA LINHA
+c A persistência dc Isabel Sarli & Armando Ró
resulta da acolhida que os melodramas de prostituição,
com uma vela ao erotismo e outra ao moralismo,
ainda encontram (embora sem as filas do tempo
do Cincac c das sessões .só para homens)
cm certa faixa de público, nos mercados onde a
franca pornografia não tem circulação.
Apesar disso, a Mariposa que pousou no Pla/.a dá
certeza de que a notória dupla de subfilmes
argentinos chegou ao fim da linha.
A fidelidade de Sarli a Bó — e vice-versa —
pode ser comovente, mas o diretor não sabe mais
como explorar o antigo símbolo sexual platino.
Há perto dc uma década a exibição do desmedido
busto de Isabel Sarli apresentava problemas
de estética ou bom gosto. Hoje, o problema
é um pouco mais delicado: os anos rolaram e,
como cantou Marilyn em Os Homens Preferem as
Louras, os diamantes são os melhores amigos das garotas,
os únicos aptos a resistir à erosão da idade.
As necessárias cautelas do Sr l$ó tornam o espetáculo
ainda mais tedioso c constrangedor. Além disso,
cie não percebeu que, na era da pornochanchada,
os melodramas sobre vitimas do pecado
dispensam os velhos acordes do moralismo.
Nada justifica a exibição desse filme.
Nem os padrões mais habituais do Flaza. (E.A.)

pecto a obra tem bastante força, cm-
bora não atinja o nível dos melhores
momentos do cineasta espanhol, que
se encontram no clássico e histórico
L'Agç d'Or (A Idade do Ouro), c
principalmente em Viridiana, O Anjo
líxtcrminudor, A Bela da Tarde.

Os Esquecidos, talvez a menos
surrealista das obras de liunuel, foi
realizada no México. Tenaz adversa-
rio da ditadura franquisla, o cineasta
poucas vezes pôde pisar o solo da Es-
punha enquanto vivo o Gcncralissimo.
No México, onde constituiu grande
parte, de sua filmografia, leve opor-
Umidade para produzir, com esse fil-
nic, um impacto dc repercussão inter-
nacional. Na fotografia, contou com
a colaboração do notável Gabriel Fi-
gucroa. Visualmente, Los Olvidados <'
bem estruturado, vias não podemos
apreciá-lo devidamente sob este as-
pecto, porque a cópia em exibição não
se encontra cm bom estado. Faltam

contrastes entre o claro e o escuro e
a luminosidade sofre quedas.

A agressividade latente, a violén-
cia íncpntida c o crime, para Bunucl,
encontram-se na raiz de Iodas as si-
Inações criticas que apresenta. E a li-
ilha que as divide se torna — para os
que vivem nos becos c sarjetas da
miséria de quase nenhuma nitidez,
f: um filme seco, uma denúncia, tal-
vez mesmo um apelo. Não somente
pelo titulo — que já adjetiva uma st-
tuação - - mas também pela forma
com que c apresentado, com. refercn-
cias explicitas a problemas iguais dc
marginalização nas grandes cidades
do mundo.

O elenco, quase sem exceção, está.
muito bem, transmitindo plenamente
a força dos papeis. O filme resiste ao
tempo. Apesar do estado da cópia vale
a pena vê-lo.

I<'niucisc(i fc.dnt <ln Coutlo

"TUBARÃO-2"

FATURAR É PRECISO

?? Para o diretor An-
drew McLaglen o cinema é
unicamente um meio dega-
nhar dinheiro. As fitas que
tem produzido, violentas e
tem aticamente inconsis-
tentes, terminam servindo
de' divertimento a sádicos
e masoquistas. Como a épo-
ca é de violência — espe-
cialmente neste pais e,
muito particularmente,
nesta cidade — as filas pa-
ra ver The Wild Geese são
consideráveis.

Com uma camara trepi-
dante, McLaglen compôs
este seu novo trabalho na
seguinte base: 10% de pre-
paração para uma guerra
particular e 90% de ação.
Morre tanta gente que a
platéia, embalada pelo rit-
mo acelerado do espetá-
culo, termina por confun-
dir drama e comédia. Por
isso, acha muita graça do
soldado que é atirado'lon-
ge, durante a explosão da
granada, ou de outro que
berra e faz cara feia na
hora de morrer.

As peripécias conduzidas
por McLaglen se iniciam
quando próspero banqueiro
inglês (Stewart Granger)
contrata o veterano Coro-

nel Faulkner (Richard
Burton) para encabeçar
operação que visa o seques-
tro do presidente de um
pais centro-africano (j â
preso por seus inimigos) e,
desta forma, provocar uma
guinada de 180 graus nos
acontecimentos políticos. O
Coronel, mercenário, lan-
ça-se à tarefa de reunir
amigos igualmente inescru-
Dulosos, a fim de formar
uma "equipe perfeita". De-
pois, partem para o' conti-
nente africano em confor-
tável avião, e tudo parece
muito fácil até que, em
meio à operação de seques-
tro, o banqueiro decide
bandear-se para o lado dos
inimigos do presidenta pre-
so e suspende o apoio eco-
nômico aos mercenárias.
Acuados por um exército
regular numeroso, os 50 e
poucos mercenários come-
çam a ser dizimados. No
elenco estão Roger Moore
(o novo 007), Richard Har-
ris e Hardy Kruger. O ro-
teiro de Reginald Rose se
baseia no livro de Daniel
Carney.

José Louzeiro

ifir Miml, o Metalúrgico
(1972) deu repercussão in-
ternacional ao nome de
Lina Wertmuller, assim
como ao de seu ator pre-
dileto Gianearlo Giannini.
A Censura brasileira refor-
çou o prestigio da dupla,
aqvii) proibindo — e o veto
¦permanece até hoje — uma
comédia satírica incapaz
de abalar qualquer institui-
ção, embora criticando al-
gumas tão universalmente
condenadas como a ono-
rata società dos mafiosos.
Amor e Anarquia, do ano
seguinte, pareceu situar a
diretora entre os raros rea-
lizadores aptos a mesclar

comédia e tragédia. Tudo
certo ... Mas Nada em Or-
d em, de 74, chega com
atraso e confirma parte da
impressão causada pelo
engraçado e medíocre Por
um Destino Insólito, de 75.
Afinal, Lina Wertmuller
não é a autora de filmes
que os primeiros lança-
menlos entre nós faziam
prever sem medo de erro.
Sem atores como Giannini
e Mariangela Melato, sua
tendência aos retratos gro-
tescos e insólitos perde 80%
do interesse. Com um elen-
co menos expressivo (o ca-
so do filme em cartaz) sua
galeria humana se aproxi-

ma do . nível das comédias
modestas de Sleno. Por
exemplo: o Steno de Uma
Aventura Louca Louca
(Lltalia a'è Rottai, recém-
exibido.

Essa fauna humana que
nos faz rir e, eventuàlmen-
Le, nos comove, em Tudo
Certo... Mas Nada em
Ordem, não difere muito
dos pobres coitados sutis-
tas que já tentaram a sor-
te em Milão em meia cen-
tena de produções da ttá-
lia: operários que não se
aclimatam em meio à po-
luição e à frieza urbana da
metrópole do Norte; jo-
vens sicilianas emigrantes

"SELVAGENS CÃES DE GUERRA"

OPERAÇÃOJ

MERCENÁRIA

-fr-K Não sc trata «le uma continuação, mas sim
da mesma história, contada dc maneira
diferente. Novamente estamos cm Amity,
Nova Inglaterra, lilJA, um lugarejo cujas
principais características são as belas praias,
apropriadas para turismo e esportes aquáticos.
Outra vez, temos o Poder, representado pelo prefeito
e assessores, que vêem no verão um sinônimo
(le lucro. E não falta o xerife irrealista
(Itoy Sclicider), que já há quatro anos, ganhou
o prêmio de homem do ano, por sua atuação
frente ao Tubarão, c, agora, devidamente
possuído de tubaronóia, pressente outra
vez mais, contra todos, o perigo eminente.
Enquanto o tubarão pioneiro, tinha direção de
Steven Spielberg, que além da evidente
habilidade artesanal, possui ambições maiores
como homem de cinema, Tubarão-2 é
dirigido por Jeannot Szwarc, que se não decepciona,
evidentemente está mais preocupado cm
cumprir corretamente a missão que os poderosos
produtores Zanuck e Brown lhe deram,
do que fazer um filme "maior".
Contudo, Tubarão-2, apoiado por excelente
equipe técnica, onde se destacam a fotografia, os
efeitos especiais e a música, apesar da limitação
provocada pela necessidade de dar
continuidade a um grande sucesso de bilheteria,
é um filme que iransa bem o suspense e
possui um bom timing cinematográfico, que o
faz plenamente assistível.
Fora da crítica: lamentável a exibição ,do Cine
RiO-Sul, que além de projetar o curta-metragem
còm as luzes acesas, cometeu o desrespeito
dc passar os 15 niinutos iniciais de Tubarão-2,
inteiramente sem som. A platéia que
superlotava a sessão protestou, com toda razão.

Flávio R. Tambellini

Tubarao-2 sente falta de Spielberg,
mas o trabalho dc Jeannot Szwarc é assistível

? •K Ao fazer ficção utlll-
/.ando iK-rsonagens <: latos
reais colhido» na história
do Império Britânico, Mark
Twnln pretendia, no seu
saboroso estilo narrativo,
concretizar sonhos infan-
t o- J u v onlis Imorrcdouros
até nos atuais tempos da
e o m imleaçíuj. Engendrou
uma h I s tú r I a Fascinante
paru leitores cite faixas etá-
rias diversas, na qual com
umu simples troca de rou-
pas, um príncipe {EduardoTudor, mais tarde Rei
Eduardo VI, em 1547-1 vive
uma intensa aventura co-
mo mendigo, c um mendl-
go vive o fausto da realeza.
Nada mala simples, como
afirma o próprio autor na
apresentação da obra: a
história não aconteceu,
mas poderia ter aeontecl-
do.

Periodicamente roprlsa-
da na TV, a p r 1 m tira
versão realizada nos áureos
tempos da Warner, em
1S)37, sob o comando de um
expert no filme de aventu-
ras, William Kel(?hley (co-
diretor, com Mlehael Cur-
tlz, da obra-prima no gôrfe-
ro, As Aventuras de Itribin
llocd) mate. lalizavn com
perfeição o que havíamos
vislumbrado lendo o livro.
O filme não continha ar-
roubos aventurescos mas
possuía o charme, fantasia
e humor da obra original.

Quarenta anos separam
a primeira versão desta se-
gunda, e, numa compa-
ração, sem maiores apro-
rundamentos, a q ue I a ga-
nJia desta em muitos pon-
tos. Inicialmente, no clima.
O aventuresco (mais ga-
lhofelrò) foi enfatizado em
detrimento da fantasia e
do numor. Este é calcado
em clichês modernistas,
procurando imitar Richard
Bestei e suas incursões pe-
lo mundo de Alexímdre Du-
mas. A .história foi altera-
da. Não o suficiente para
desfigurá-la, mas, em con-
leúdo, perdeu sabor. Pro-
dução muito cuidada, este
O Príncipe e o Pobre, que

custou K mllhõeâ do dóla-
res, não suplanta, em faiis-
to e elenco, o modesto fem
termos de produção para
a época i O Príncipe c o
Meudign 'titulo em portu-
Kiiés da primeira versão).
A couiipa-ração é Inevitável:
ltlehard Klclseher ide Es-
tranlia Compulsão), perde
para Wllllam Kelgnley em
Inventiva e ritmo cinema-
toKráflcos.

. No elenco, agora, só g;i -
nliam o Henrique VIII de
Charltojf Hestori, e o chefe
dos ladrões, Interpretad/)
por George C. Scott, papéis
antes confiados a Monfcggu
I/ive e ppjnel Braham. Sn
R.cx Marrlson e Erne.it
Borgnlne, excelentes atores
em per » o n a v. e n s-chave
'respectivamente, o Duque
de Norfolk e o pai do jo-
vem mendigo), dão agora
sua contribuição, em com-
pensação, em IÍKI7, Henry
Stephcnson e Bart-on Mac-
Lane também defendiam
com galhardia os mesmos
papéis. E dc quebra, o Incs-
queeível Çlaude Ralns su-
pera de muito Ha.rry An-
drews no papel do Conde
de Hcrtford. Não há termo
dc comparação entre o
charme dos gêmeos Billy e
Bobby Matieh 'o mendigo
e o príncipe) e Mark Los-
ter (que Já foi Oliver Twist
rio flime musical de Carol
flcedi, um pouco grande
Jemals, e caretelro, nos
dois papéis (excelente a
trueagem quando apare-
cem juntos). Errol Flynn
dava início ao seu Insupe-
rável estilo romântico-
aventureiro, o que certa-
mente não acontecerá com
Oliver Reed, no mesmo pa-
pel.

A música do grande Eri-
eh Wolfgang Korngold ura
muito melhor do que a de
Maurice Jarre. E a fotogra-
fia em preto-e-branco de
.Sol Poli to não perde (ria
atmosfera até ganha) da
de Jack Cardiff, em cor e
Panavision.

Carlos Fonseca

de situações desonrosas,
mas atraídas pela prosli-
luição: machistas que pro-
liferam como coelhos: vi-
telloni que se dedicam a
pequenos golpes, inclusive¦por falta de qualificação
profissional para galgar
postos sofríveis nas folhas
de pagamento. A fotogra-
fia de Giuseppe Rottuno
está um pouco prejudicada
pela cópia (vista no Pais-
sandu) e, estranhamente,
muitas falas não receberam
legendas em português.

Ely Azeredo

Richard Burton em Selvagens Cães de Guerra,
aventura brutal na África

"O PRÍNCIPE E O POBRE"

RI-FILMAGEM INFERIOR

Falta o toque de Mimi, o Metalúrgico na comédia
Tudo Certo... Mas Nada em Ordem, de Lina Wertmuller

ilarry Andrrws,Ituquel Wclrli, Oliver nccd r. Mark
Lenlcr tia nova versão du O /V/hcí/jí; e o l'obre

•- WL dlfediH &jjwi, . ryY;"i'
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PRÉ-ESTRÉIA

CRIA CUIRVOt (Cri. Cuarvos), da Carlos Saura.
Com O.raldltt* C.taplln • Ana Torrem. Ho|e, a
mela-nolt*, no Cln*m»-1 (Rua Raul Pontpola, 102
— 247-8900), Produção espanhola.

ESTRÉIAS
OI ESQUECIDOS (loi Olvidadas), d* Lu!» Buflu.l.
Com Iitel. InHa, Miguel Inclan, Alfonso Mo|la,
Alma Delia Fuentes • Roberto Cabo. Novo Pau

(Rua Vliconde de Plra|A, 351 - 287 1935).

I4l\40m, 16h30m, 1Bh20m, ÍOhlOnt, 22h. (16
anos). O trtall famoso lllltt. Ha laso mexicana

do BuAuol, em distribuição comercial no Bra-

sil com 28. anos da atraso. A história se

passa tm um subúrbio da Capital mexicana, lo-

calliando o contagio da crueldade • da delin-

quinei, enlr* |ov*tts marginalizado» pela socie-

dade.

TUDO CERTO... MAS NADA EM ORDEM (Tullo *

Posto • Nlinl* In Ordln*), de lina Werlmuller.

Com Luigi Dlberti, Una Poli.o, Nino Blgnanlnl,

Sara Rapisarda • Glullana Calandra. Clnema-1

(Av. Prado Júnior, 286 - 275-45-16), Studlo-

Paltsandu (Rua Sen. Vergueiro, 35 - 265-1653):

13h30m, l5M0m, I7h5üm, 20h, 22hl0m. (18

anos). Comodla llàllana róalliada por Worliitullar

depois dn Amor • Anarquia e ãnlOI fie Patquallllo

Sala Bvlaias. Em Milno, contro d,i sociedade do

consumo, reúnem-se sulistas om busca do aicon-

sáo social. Operários dosconlonlcs, prostitutas,
um grupo que so éspoclallia om roubar aparto-

mentos estão neslo qundro do critica a situa-

ção política o social d» Itália.

BERNARDO E BIANCA EM MISSÃO SECRETA

(Th* Rescuers), doscnlio animado dn produtora
do Walt Disney. Direção do Wolfgaitg Rcithormnn,

John lousbory o Art Slovens. VIlAri* (Rua So-

nador Dantas, 45 - 242-9020), Aslor (Rua Mi-

nistro Edgar Romoro, 236): MlllOm, I6h, 17h50m,

19h40m, 21h30m. Copacabana (Av. Copacabana,

801 — 255-0953), Amorlca (Rua Condo do Bon-

fim, 334 - 248-v45.9): 13h, l'4h50m, 16h40m,

10li30m, 20Ít20m, 22hl0m. (Livro). Um casal do

ratos empenhado cm salvar uma órfã seqüestrada

por Modamo Medusa, megera que a utilizo com

o obietivo de localizar o apodcrar-io do mnlor

diamante do mundo. Dublndo om português.

TUBARÃO 2 (Jawt 2), do Joannot Szwnrc. Com

Roy Schcidor, Lorralne Gary, Murray H.imilton,

Josoph Mascolo, Jolroy Kramer e Collin Wilcox.

Metro Boavista iRua do Passoio, 62 — 222-6490):

12h, 14h20m, 16h40m, 19h, 21h20m. Condor

largo do Machado (Largo do Machado, 22 —

245-7374): a parlir das 14h20m. Condor Copa-

cabana (Rua Figueiredo Magalhães, 286 —

255-2610): 2a. n 6a. e domingo, ás 12h40m, 15h,

17h20m, 19h40m, 22h. Sábado, ás 12h20m,

Mh40m, 17h 19h20m, 21l\40m, 24h. Rio-

Sul (Rua Marquês de São Vicente, 52 —

247-4532): 12h40m, 15h, 17h20m, 19h40m,

22h. Art-Copacabana (Av. Copacabana, 759
— 235-4859), Arl-Tijuca (Rua Condo de Bon-

fim, 406 — 288-6898), Art-Méier (Rua Silva Ra-

belo, 20 — 249-4544), Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira), lido-1 (Praia do Flamen-

go, 72 - 245-8904): 13h, 15hl5m, 17h30m,

19h45m, 22h. (14 anos). Retomada do tema e

dos cenários de Tubarão, grande sucesso de

Stoven Spielberg, mas sem a participação deste

cineasta. De novo a localidade balncíria —

agora cm fase de grande desenvolvimento tu-

ristico — 6 atormentada por várias tragédias

quo se revelam em conseqüência do apareci-

mento de um grande tubarão branco. Produção

americana.

SELVAGENS CÃES DE GUERRA (The Wild Gees»),

de Andrew V. McLaglen. Com Richard Burton,

Roger Moore, Richard Harris, Hardy Krugor e

Stewart Granger. Odeon (Praça Mahatma Gandhi,

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 de Bonfim, 422
288-4999): 13h30m, 16hl5m, 19h, 2lh45m.

Madureira- (Rua Dagmar da Fonseca, 54 —

390-2338), Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 —

249-7982), Olaria: 13hl5m, lóh, 18h45m, 21h30m.

(16 anos). Apesar do titulo brasileiro, o filme não .
é baseado em Dogs of War, de Frederick Forsyth,

e sim em um livro de Daniel Carney. Miniexér-

cito mercenário é mobilizado para libertar o pre-
sidente deposto de um pais centro-africano. A

ação é financiada por um banqueiro cujos inte-

resses em mineração estão ameaçados pela nova

situação. Produção americana.

MARIPOSAS DA NOITE (argentino), de Armando

Bó. Com Isabel Sarll e Armando Bó. Plaza (Rua

do Passeio, 78 - 222-1097: de 2a. a sábado, as

10h20m, 12h, 13h40m, 15h20m, 17h, 18h,40m,

20h20m, 22h. Domingo, às 14h, 15h40m,

17h20m, 19h, 20h40m, 22h20m (18 anos).

História de uma mulher que se degrada

por várias circunstancias e se regenera por força

de um amor. A dupla Isabel Sarli-Armando Bó

é característica de uma linha de dramalhões ar-

gentinos.

O SANGRENTO VINGADOR CHINÊS (The Double

Crossers), de Cheng Chang-Wha. Com Chen Hsing,

Tuty Kirana e Shin ll-Lung. Programa comple-

mentar: O Monstro d* Pequim. Rex (Rua Álvaro

Alvim, 33 - 222-6327)-. de 3a. a óa., as 12h30m,

lóh IOm, 19h50m. 2a., sébado e domingo, as

14hl5m, 17h50m, 19h55m. (18 anos). Produções

chinesas de Hong-Kong.

blclosa rie Walt Disney na longa-maltagem, In-

lerprelando om deienho animado musicai de

Bach, Tchnlkoviky, Paul Dukn», Slravlniky, Bae-

lhovon, Ponchlelle, Muiioigsky • Schúbert. Exe-

cução pola Orquoitra Sinfônica ria Filadélfia, 10b

a i agência de leopotri Slokowskl, x•*"•
MSTIVAl 0OI MEIHORII MMI! Dl ItTi -

Ho|oiO Espirito da Colmele (Il Isplrll. d* I.

Celmena), rie Victor Erlce. Com Ana Tort*nl, T*-

rosa Glmpora, Isnbol Telerla e Fernando Gomar.

Scala (Praia de Botafogo, 320 -,24672IB)i I5h

30m, 17h40m, 19h50m, 22h (livre). Em 1940,

quando as forldai ria Guerra Civil ainda *ltão

bem nítidas, uma alriola da Espanha recebe a

a visita rie um caminhão que lerve rie clnoma

lllnoranln a pro|etn o clássico Prankensleln de

1931. Sol) a Improisào rio filme de terror, uma

menina, cu|o pai se dedica excluslvomenl* a

criar abolhn», mlitura roallriario e fantasia, um

liomam om fuga a o mito frankonstenlano, Pro-

riuçno espanhola premiaria «m vários festivais,
Inclusive com os Granrioi Prêmios rie San Sobai-

tian e Chicago. ________

***
FESTIVAL DOI MELHORES FILMEI DE 1971 -

Domingo: Ouerre nas Islrelaa (SUr W.n), rie

George Lucns. Com Alec Gulness, Mark Hamlll,

Hnrrlscond Ford, Carrle Fischer • Peler Cushlng.

Scala (Praia do Botafogo, 320 - 246-7218): 14h

30m, I7h, I9h30m, 22h (10 anos). Superprodução
amorlcnnn do ficção cientifica, Inspiraria om

Flash Gordon o outras nvonlura» em quadrinhos
o clnoma seriado. A história mlslsra figuras hu-

mnnns com robóvcompulndoros, robôs rio apa-
tòucln humana, f.iculdnilns cxtrn-scnsorlnii em

Ullta Marie amblcnlnda am outra galáxia.

*
DIO COME TI AMO (Dio Come «1 Amo), do Ml-

guol Igleslns. Com Gigliola Clnquolll, Mnrk Da-

mon o Micneln Cendall. Sludlo-Tljuc* (Run Do-

sombnrgndor Isidro, 10 - 268-6014): !4hl5m,
17h, 19hl0rn, 21h30 (livre). Filmo romântico.
O titulo á do uma canção quo ficou famosa na
voz do Gigliola Cinquetti.

;,•
O MONSTRO DE PEQUIM (Th* Mirjhty Pecking
Man), do Ho Mong-hun. Com LI Hsiushicn, Evol-
lyno Krnll, Hsino Yno o Ku Fneg. Programo com-

plemcntlr: O Sangrento Vingador Chinês. Rex

(Rua Álvaro Alvim, 33 - 222-6327): do 3a, a

6a„ s 12h30m, lóhlOm, 19h50m. 2a., sábado
o domingo, às 14hl5m, 17h50m, 19h55m (14
anos). Produção chinesa do Hong-Kong adaplan-
do com algumas lltcroçõos a história do Klng
Kong. Após terremoto um gig.inlosco gorila npa-
reco no Himalaia o segue paro as floroslns da
Indii. Um explorador lenta capturar o animal

para pesquisas científicas e só nfio morro om
suns mãos grnçns à intervenção (Io uma bela

jovem, quo tom forte influência sobro elo. Ou-
tro explorador decido exibi-lo como atração
espetacular cm Hong-Kong, ondo o gorila es-
capn e espalha o pânico. ^^

A CRUZ DOS EXECUTORES (The Sicilian Cross),
do Maurizio Lucidi. Com Roger Moore, Stacy
Kcnch, Ivo Garrarl o Fausto Tozzi. Programo
complementar: Os Matadores do Kung Fu. Orly

(Rua Alcindo Gu.inibara, 21): do 3a. a 6a„ às
lOh, 13h45m, 17h30m, 19h35m, 2,i„ sábado e
domingo,, às 13h45m, 17h30m, 19h35m (18 anos).
A história se passa nos EUA (San Frlncisco) on-
de a investigação de um crime leva dois amigos
a enfrentar uma organização que oculta 5 mi-
Ihõe sde dólires cm contrabando dentro de
uma cruz do século XVIII. ^^

*
OS MATADORES DO KUNG FU (Operacion Bang-
kok), de Tang Huang. Com Regina Pai Pin e
Chaing Shan. Programa complementar: A Crui
dos Executores. Orly (Rua Alcindo Guanabara,
21): de 3a. a 6a., às lOh, 13h45m, 17h30m, 19h
35m. 2a.„ sábado e domingo, às 13h45m, 17h
30m, 19h35m (18 anos). Produção chinesa de
Hong-Kong.
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GRANDE KIO
NITERÓI
ARTUFF -Tudo Cario,,. Mai Nade *m Ordem,

com Lulgl Dlberti, Ho|», amanhã e domingo, ài

14h, lóh, IBh, 20h, 22h, (18 anos)

CENTER — Bernardo • Bianca *m Mlllis Setre-
le, desenho animado de Walt Disney. Ho|e,
amanhã e domingo, às 13h, 14h50m, 16h40, IBh
30m, 20h20m, 22hlOm, (livre)

IDIN — Bernardo • Blanc* *m Mlulo lacraia,
desenho animado rie Wall Disney, Hoje, amanhã

• domingo, ài !4h10m, lóh, I7h50m, 19h40m,
2lli30m, (livre)

ALAMEDA — Oi Trapalhões n* Ouarra dos Pia-
natal, com Ronato Aragão, Ho|o, amnnhí * rio-

mingo, às 13h50m, I5li45m, 17h40m, 19b35m,
2lh30m, (livre)
BRASIL — Oi Trapalhões n. Ou.rre dos Plane-
l.i, com Ronato Aragão. Ho|e, amnnhí e rio-

mingo, ai 13h50m, 15h45m, 17h40m, 19h35m,
2lh30m, (livre)
ICARAi — Òs Trapalhões na Ouerra doa Planetas,
com Ronato Arngão, Ho|e, amanhl e domingo,
às I3h50m, 15h45rn, 17h40rn, 19h35m, 21h30m.

(livro)
CENTRAL -OT Trapalhões n* Guerra doi Pia-
natas, com Ronato Aragão. Ho|o, amanhã e rio-

mitigo, às 13h, I4h45m, 16h30m, lBhlSin, 20h,
2lli45m. (livre)
NITERÓI — Selvagem Cães d* Ouerre, com RI-

chorei Burton. Ho|o, amnnhõ e domingo, il I3h

30m, lóltlSm, 19h, 21h45m, (16 anos)

CINEMA-1 — Selvagens Ciei de Ouarra, com RI-
charri Burton. Ho|o, amanhã e domingo, Il 13h
30m, lóhlSm, 19b, 2lh45m. (16 anol)

SAO GONÇALOj
TAMOIO - Oi Trapalhões n* Ouarra dei Pia-
nalai, com Ronn.o Aragão. Ho|e, amanhl • do-
mingo, li 13h50m, 15h45m, 17h40m, 19h35m.
2lh30m. (livre)

DUQUE DE CAXIAS
PAZ - Os Trapalhões ne Ou*rr* das Planetas,
com Ronntn Aragão. Ho|e, amanhl • domingo,
li 13b, 14h45m, 16h30m IBhISm, 20b, 2lh45m.

(livro)

NOVA IGUAÇU ,
PAVilHÃÒ - Ós Trapalhões n. Ou.rr* dos Pia-
natas, com Renalo Aragão, Ho|e, amanhl • rio-

mingo, às llh30m, 13hlSm, I5h, I6h45m, 18h

30m, 20hl5rn, 22h, (livre)

PÉfRÓPOÍIS
DOM PEDRO - Selvagens Cies de Ouerra, com

Richard Burton. Hoio, e amanhã, li 16h, IBh

45m, 2lh30m. Domingo, a partir dai 13hl5m.

(16 anos)

PÊfíÒPÒÍii"— OÍATrapalhõe. na Ouerra doa

Planetas, com Ronnlo Aragão. Ho|o, amanhl •

domingo, às I3h50m, 15h45m, !7h40m, 19h35rn.
ZJh.pm". (livro) .
TERESÓPOLIS"
ALVORADA:— Òs Agres Nio Choram, com An-

thony Ouinn. Hoio, às 21h. Amanhã, às 15h,

20h, 22h. (14 nnos). Domingo: laran|a Mecânica,

com Mnlcolm MncDov/oll. As 17b, I9h30rn, 22h.

(18 anos). Mntino: Dois Tiras Fora de Ordem,

com Toronco Hill. As 15h. (livre)

CURTA-METRAGEM

Reed,México Insurgente, de Paul Lodüç, baseado no
livro do repórter Jolm Recd, será exibido hoje, no Cinema-2; dentro

ilas comemorações dou 83 anos do eineina

EXTRA
o o proletariado, que culmina com um espnn-

toso mas mero.

*****
O ENCOURAÇADO POTEMKIN (Bronenosats
Pelyomkln), do Sergoi Eisonslcln. Com A. An-

tonov, G. Aloxnndrov • W. Barskl. Cinema-2

(Rua Raul Pompéla, 102 - 247-8900): «manhã,

às 20hl5m, 22hl5m, 24h. Domingo, às 20hl5m.

Filme russo do 1925, com logcndos om portu-

guês. Primeira exibição no Rio dn versão Inte-

gral, em cópia reconstituída poln Cinomnlocn

Soviético, com músico original de Choi.okovllch.

Em 1905, no porlo do Odesso, Rússia, o pro-
núncio da rovolução e a luta onlre a burguosla

••**
REED, MÉXICO INSURGENTE (Reed: México In-

surgente), do Paul leduc. Com Cláudio Obregon

e Ernoslo Gomoz Cruz. Programa complomont.ir:

As Alucinacõos do Barío de Munchnuson (Les

Hallucinations du Baron de Munchauson), do

Georges Méliès. Cinoma-2 (Rua Rnul Pompíia,

102 — 247-8900): hojo, às 20hl5m o 22hl5m.

(14 anos). Adaptação do livro do John Recd.

Uma sório do observações humanas sobre as

pessoas cm luta, durnnto a Rovolução Mcxicn-

na, feito por um ropórlor americano, John Reed,

quo atravessa o Móxlco durante o conflito.

RIO, CARNAVAL DA VIDA -

Do Leon Hirszman. Cinoma:
Rio-Sul.

ABC CEDILHA - Do Stil. Cl-

nomaii Roma-Bruni e Brunl-Ti-

jucá.

FICÇÃO — Do Alrnmo Vital.

Cinemas: Cinema-1 e Studlo-

Palssandu.

CAREQUINHA - Do Roberlo

Machado Jr. Cinomns: Metro

Boavista, Condor Largo do Ma-

chado o Condor-Copacabana,

A FIEL — Do Lnol Rodrigues.
Cinomns: Cinema-1 (Nilorói) o

Dom Pedro (Petrópolis).

CAJAIBA... UÇÀO DE COI-
SAS, O FAZENDEIRO DO AR -

Do Tuna Espinhclra. Cinoma:
Novo Pax.

P.S. TE AMO - Do Sérgio Ro-
sondo, Clnemnii Cintma*2 e
Cinema-3.

O ULTIMO FERREIRO - Do
Paulo Loít* Sonres. Cinomai
Seal».

BASTIDORES DO CINEMA -

Do Forcnc Fokot e Adolfo Gun-
Zaloi; Cinomrt: lido-2.

2.° TEMPO: A EUFORIA - Do
M/ircos Forins, Cinomni: Vonfli*
o Comodoro.

VERDES, OU FAVOR NAO CO-
MER A GRAMA - Do Anlflnio
Moreno. Clnomati ôpora*1 e
Center (Nitorói). 

O BRASIL DE PEDRO A PEDRO
— Do Fernando C-sni Campos.
Cinema: Tijuca-Palaca.

ZIRALDO — Do Tarcísio Vid.-

gol. Cinema: Bruni-Copacabana.

TEREMOS INFÂNCIA - D*
Aloysio Raulino. Clnoma: Ari-
UH (Nitorói).

CAVALHADAS DE PIRENÔPO-
LIS — Do José Petrillo. Cine-
ma: Sludio-Tijuca.

AGÜSTIN URBAN, UM PINTOR
— Do Carlos Frcdorico Rodri-

çjues. Cinema: Coral. •

CALENDÁRIO - De Renato
Noumnnn. Cinema: Plan.

NOVA ARCA — De Gerson Ta-
v-iros. Cíncmn: Orly.

ESCOLA DE'SAMBA - De Car-
los Tourinlio. Cinema: Ilha Au-
to-Cine.

MÍSSA DO GALO — Do Roman
Stulbach. Cinoma: Drive-ln
Itaipu.

LEGADÒDE UWTPÍNTOR - D*
Renato César Nunes. Cinema:
Jóia.

REAPRESENTAÇÕES

*****
AMARCORD (Amarcord), de F-rderico Fellini. Com

Puppela Magglo, Magali Noel, Armando Brancia,

e Ciccio Ingrassia. Coral (Praia de Botafogo, 316
- 246-7218): 14h, 16h35m, 19M0m, 21h45m

(16 anos). Uma cidade provinciana da Itália serve

de cenário a variada galeria humdn.i, seus so-

nhos e frustrações.

***** ~
FESTIVAL DOS MEIHORES FUMES DE T978 -

Amanhã: Pai Pátrio (Padre Padrone), de Paolo

e Vittorio Taviani. Com Onuro Antonutti, Save-
rio Marconi, Marcella Michc'dngeli e Fabriilo
Forte. Scala (Praia de Botafogo, 320 - 246 7218):
14h30m, 17h, 19h30m, 22h (16 anos). Italiano.

Versão do romance autobiográfico de Gavino Led-
da. Palma de Ouro e Prêmio da Critica Interna-
cional do Festival de Cannes 77. Na Sardenha, um

pai tirânico manipula a familia como se fosse
uma pequena empresa. O filho Gavino, arrano
do à escola a fim de cuidar das ovelh.-.s, perma-
nece analfabeto até os 22 ano-., quando vai -f.r-
vir ao Exército, aprende a ler e, de volta à
caia, revolta-se contra o sai.

**•
COMBOIO (Convoy), de Sam Pcckinpah. Com
Kris Kristoffcrson, Ali MacGraw, Burt Young,
Madge Sinclair, Franklin Ajaye e Ernest Borg-
nine. Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
1 426 - 274-7999): 20h, 22h30m (16 anos). Mo-
toristas em atrito com a polícia rodoviária pro-
movem uma caravana-protesto com diversos tipos
de veículos, numa ação que envolve reações
de políticos, fiscais federais e até da Guarda
Nacional. Produção americana. Até domingo.

***
CORTINA RASGADA (Torn Curtain), de Alfred
Hitchcock. Com Paul Newman, Judie Andrews,
Lila Kedrova, Hansjoerg Felmy e Tamara Tou-
manova. Ilha Autocine (Praia de São Bento —
Ilha do Governador): a partir de domingo. A»
20h30m, 22h30m (14 anos). Dois cientistas ame-
ricanos (Newman e Andrews) se envolvem em
uma trama perigosa na Alemanha Oriental, Pro-
duçlo americana. Até terça,

*
QUANDO OS ABUTRES ATACAM (Birds of Prey),
de William Graham. Com David Janssen, Ralph
Meeker, Elayne Heiveil e Harry Klekas. Ilha Au-
tocine (Praia de São Bento — Ilha do Gover-
nador): 20h30m, 22h30m (.4 anos). Piloto de
helicóptero, testemunha de assalto a um ban-
co, mata saudades de suas façanhas de guerra
perseguindo os bandidos, que levam uma |ovem
como refém. Filme americano. Até amanhã.

MATINÊS
COSTINHA E O KING MONG - Comodoro: 12h
50m, 14h20m (livre).
ROBIN HOOD, O TRALALHÃO DA FLORESTA -
Veneza: 12h50m, 14h20m (livre).
SESSÃO INFANTIL - As Melhores Maravilhas d.
Natureza de Walt Disney — llh* Autocine: ama-
nhã, domingo e segunda-feira, il 18h30m (II-
vre).
ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS - Metro-
Boavista: domingo, às lOh (livre).
SESSÃO COCA-COLA - A Volta d* Asterlx -
lagoa Drive-ln: amanhã, domingo • segunda-
feira, às 18h30m (livre).

CONTINUAÇÕES
***•

HARIAN COUNTY, TRAGÉDIA AMERICANA

(Harlan Counly USA), documentário de longa

metragem de Barbara Kopple. Jóia (Av. Copaca-

bana, 680 - 237-4714): 14h, lóh, 18h, 20h,

22h (18 anos). As greves de mineiros do Con-

dado de Harlan, os conseqüentes problemas co-

letivos e violentos conflitos com os encarrega-

dos da repressão. A cineasta Barbara Kopplo

de N. Iorque, trabalhou in loco durante três

anos, utilizando na montagem seqüências

documentárias dos movimentos grevistas ocor-

ridos no Condado, na década de 30. Filmo pre-
miado com o Oscar (melhor documentário do

longa metragem) do 1977.

••"
A MORTE SOBRE O NILO (Death on the Nite),

de John Guillermln. Com Peter Ustinov, Jane

Birkin, Lois Chiles, Bette Davis, Mia Farrow,

Jon Finch, Olivio Hussey e Dnvid Nivcn. Veneza

(Av. Pasteur, 184 - 226-5843), Comodoro (Rua

Haddock Lobo, 145 - 264-2025): lóh, 18h45m,

21h30m (16 nnos). Versão do uma história de

Agatha Christie, ambientada em um navio om

cruzeiro pelo rio Nilo. Entre os passageiros,
além do detotlve Hcrcule Polrot, várias pessoas
direta ou indiretamento ligadas à herdeira do

uma grande 'forluna, que vla|a em lua-do-mol o

cujo marido i ex-noivo de sun melhor amiga.
**

NOS TEMPOS DA BRIIHANTINA (Grease), do

Randal Kleiser. Corn John Travolta, Olivia New-

ton-John, Stocknrd Channing, Jeff Conaway e

Didi Conn. lido-2 (Praia do Flamengo, 72 —

245-8904), Cinema-3 (Rua Conde de Bonfim, 229):

14h30m, 16h50m, 19hl0m, 2lh30m. Cinema-2

(Rua Raul Pompéia, 102 - 247-8900): I3h20m,

I5h30m, I7h40m. (14 anos). Um retorno à dé-

cada de 50, apoiado na adaptação de uma pc-

ça musical de Broadway, estrelado por John Tra-

volla, lançado como star, corn grande êxito do

bilheteria em Os Embalos de Sábado k Noite.

O PRÍNCIPE E O POBRE (Th* Princ* and th*

Pauper), de Richard Floischcr. Com Raquel

Wolch, Charlton Heston, Oliver Reed, Goorgo C.

Scott e Ernest Borgnine. Palhí (Praça Floriano,

45 — 224-6720): de 2a, a 6a., às 12h, 14h20m,

16h40m, 19h, 2lh20m. Sábado e domingo, >.

partir das 14h20m. Paratodos (Rua Arquias Cor-

deiro, 350 - 281-3628): 14h20m, 16h40m, 19h,

21h20m. Roma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá,

371 — 287-9994), Bruni-Copacabana (Rua Bara-

ta Ribeiro, 502 — 255-2908), Bruni-Tijuca (Rua
Condo de Bonfim, 379 - 268-2325), Ricamar

(Av. Copacabana, 360 - 237-9932): 14h, lóhSOm,

19h, 21h30m. (Livro). Produção inglesa. Versão

cinematográfica da novela do Mark Twain.

OS TRAPALHÕES NA GUERRA DOS PLANETAS

(brasileiro) do Adriano Stuart. Com Renato

Aragão, Dedo Santana, Mussum, Pedro Aguina-

ga, Aríete Moreira o Wilma Dias. Palácio (Rua
do Passeio, 38 — 222-0838), Rian (Av. Atlântica,
2 964 — 236-6114), Leblon-1 (Av. Ataulfo do

Paiva, 391 — 287-4524), Carioca (Rua Conde do
Bonfim, 338 - 228-8178): 13h30m, 15h, lóh

30m, I8h, 19h30m, 2lh. Sio Luiz (Rua Machado
do Assis, 74 — 225-7679), Caruso (Av. Copaca-

bana, 1 326 - 227-3544): 15h, 16h30m, 18b,
I9h30m, 21h. Santa Alie* (Rua Barão de Bom

Retiro, 1095 — 201-1299), Vitória (Bangu): 13h

50m, 15h45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m. Rosa-
rio (Rua Leopoldina Rego, 52 - 230-1889), Ma-
duroira-1 (Rua Dagmar d-a Fonseca, 54 —

390-2338): 13h, 14h45m, 16h30m, 18hi5m, 20h,

21h45m. Palácio (Campo Grande): de 2a. a 5a.,
às 13h50m, I5h45m, 17h40m, 19h35m, 21h30m.
Sábado e domingo a partir das 13h50m. (Livre).
Comédia. Aventuras dos Trapalhões em outro

planeta, onde participam da luta do Príncipe
Flrck o da Pirncesa Myna contra as manobras de
Zuco, o vilão.

A Próxima Semana
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surpresas improváveis,
somente reprises e algumas
cotinuações podem despertar
interesse na primeira semana

do ano. A única estréia prevista nada
tem de promissora: Encontro de Ca-
sais, produção alemã de pretensão
erótica — em um cinema bem carac-
teristico, o Plaza. Oa Esquecidos e
Fantasia estarão entre os melhores
programas em continuação. Uma
segunda seleção de melhores do ano
(de responsabilidade • da Companhia
Brasileira de Cinemas) surge em um
cinema totalmente inadequado: o
Scala.

Encontro de Casais, a julgar pela
sinopse, poderia aclimatar-se, sem
maiores dificuldades, entre as pomo-
chanchadas brasileiras. O roteirista-
diretor (um pseudônimo) se assina

Humbert Frank — o que não diz na-
da à memória do crítico. A saida de
um casamento, noivos e convidados
enfrentam um inesperado temporal.
Como única solução à mão hospe-
dam-se em um hotel próximo. Os noi-
vos, ante a impossibilidade de cum-
prir o programa antecipadamente pre-
parado para a lua-de-mel, têm de
passar pelo menos a primeira noite
nesse hotel. E os convidados apelam
para o jogo da verdade: seis pessoas
deverão contar tudo sobre sua pri-
meira vez. O eZe7ico (Michael Mayer,
Christiane Blanc, Brigitte Goebel, Eva
Czemerys) não tem atores conhecidos.
Segunda-feira: Plaza.

O festival dos melhores progra-
mado para o Scala está constituído
por Noivo Neurótico, Noiva Nervosa
(Annie Hall), segunda-feira; Tudo

Bem, terça; Um Dia Muito Especial
(Una Giornata Particolare), quarta;
Chuvas de Verão, quinta; A Lira do
Delírio, sexta, dia 5; Comboio (Con-
voy), sábado, 6; e O Boulevard do
Crime (Les Enfants du Paradis), do-
mingo, 7. O Boulevard do Crime, de
acordo com a divulgação, será exibi-
do em duas partes ou épocas. A pri-
meira, às Uh, 17h45m e 21h30m. E a
segunda, às 16hl5m e 20h.

Annie Hall (ou Noivo Neurótico,
etc), o filme dos Oscar, não é a me-
lhor realização de Woody Allen, mas
oferece muitos atrativos aos seus
apreciadores: a inspiração semi-auto-
biográfica da trama; a colocação de
elementos dramáticos em meio ao que
é uma comédia muito divertida; e a
extraordinária performance de Diane
Keaton, a atriz favorita de Allen, e

FANTASIA (Fantasy), desenho animado de Wall
Diíney. Direção de Joe Grant e Dick Huemer.
Op.ra-1 (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705).
14h30m, 17h, !9h30m, 22h. Tijuea-Palace (Rua
Conde de Bonfim, 215 - 228-4610): 14h, lóh
30m, 19h, 21h30m (livre). A produção mais am-
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Pai Patrão, dos irmãos Taviani,
lem reapresentação amanhã,
no cinema Scala, dentro da
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Volta Diane
Keaton
como
Annie Hall,
personagem-
título e
inspirutlora
da comédia
de Woody
Allen
(Noivo
Neurótico,
Noiva
Nervosa)

que, sem ele, deu outro grande show
de talento (quase simultâneo) no trá-
gico À Procura de Mr Goodbar. Um
vundo o nome de Leopoldo Serran como
dade (e a curtição das mesmas) e os
grilos particulares de Woody.

Tudo Bem é quase um filme mui-
to bom. Certos excessos de direção e
do inteligente roteiro (não à toa le-
vando o nome de Leopoldo Serran como
garantia) tornam algumas seqüências
sobrecarregadas de veleidades de gê-
nio e, afinal de contas, como comédia
(ainda que comédia satirico-dramáti-
ca), deveria ter mais humor e menos
peso literário. Mas, sem dúvida, um
filme de bastante interesse, com Fer-
nanda Montenegro e Paulo Gracindo
em grande forma. Chuvas de Verão
alardeia menos ambição e figura en-
tre os trabalhos mais equilibrados de
Carlos Diegues. No elenco, Jofre Soa-
res tem outra ótima atuação. Mas o
melhor dos três nacionais programa-
dos pelo Scala é A Lira do Delirio, de
Walter Lima Júnior, com Anecy Ro-
cha em sua performance definitiva e
um clima poético pairando sobre per-
sónagens predominantemente à mar-
gem da sociedade.

Um Dia Muito Especial, critica
forte e praticamente indireta ao fas-
cismo, é um prodígio de discrição,
sensibilidade e observação de compor-
tamento. Grande momento de Sophia
Loren, idem de Mastroianni. O dire-
tor Pasquale Festa Campanile insere-
ve seu nome, definitivamente, entre os
melhores do cinema italiano. Comboio,
sem grandes vôos, é um bom filme de
Sam Peckinpah, cêtico, anárquico e
de melancólico humor. E O Boulevard
do Crime, de Mareei Carne, represen-
ta admiravelmente o filão literário-
poético do cinema francês tradicional,
com um time de atores e técnicos do
mais alto nivel.

Elv Azeredo
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O ORANOE AMOR Oi NOSSAS VIDAS - Toxlo

da Consuelo- do Castro. Dir. do Glamil Rallo.

Com Dionísio Azevedo, Suioim F.ilnl, Monali Do-

lácy, Cario» Gregório, Tcssy C.illndo. Taatro

Carlot Gomas, Praça Tiradcnloi, 1» (222-7581).
De 3a. a 6a., »s 21 h; Sáb., às 20h30m e 22h

30.ii., dom., às 18h o às 21 h. Ingressos: bal-

cio simples, a CrS 30,00, balcão nobro, CrS

60,00, platéia de P a X, a Cr$ 90,00, do A

( O, CrS 120,00, camarote, Cr$ 120,00 por

pessoa. O terrível cotidiano dc uma família

cuja passiva absorvação da ideologia oficial a

leva a um relacionamento do brutal tirania cn-

Ire os seus membros. 

AS QUATRO PATAS 00 PODER - Toxlo de Cló-

vis Levi a parlir do idéias oxpostas por Geor-

ge Orwcll cm A Revolução dos Bichos o 1984.

Dir. do autor. Com o elenco do grupo Matodou-

ro. Colaborações de Klauss a Raincr Viana (triiba-

lho corporal), Jorginlio do Carvalho (Iluminação),
Edith Poncc (cenários). Toatro do Sesc da Tijuca.

Rua Baráo do Mesquita, 539 (258-8142). Do -Ia.

a 6a., às 21 li, sáb., às 20h o 22h30m, o dom.

às 19h o 2lh30m. Ingressos a Cr$ 80,00, CrS

40,00 estudantes, * CrS 30,00, sócio do Sesc.

Patrocínio SNT/ MEC/ DAC/ FUNARTE. O

que acontece depois quo os bichos do uma fa-

lenda expulsaram o dono que os explorava e

assumem o poder. Domingo não haverá espeta-

culo.

A FLOR E O FATO — Coletânea do textos de

Oswald do Andrade, , Antonin Arlaud, Trislan

Tsara, André Bieton c outros. Direção

de Jesus Chediak. Com Dayse de Lourenço,

Tânia de Moraes, Alice Viveiros de Castro, Cia-

risse Crova e De Boi-.is. Teatro do Centro Cullu.

ral Cândido Mendes, Rua Vise. do Pirajá, 351.

O* 5. a dom., às 21h. Ingressos, a Cr$ 100,00

• Cr$ 50,00, estudantes. Domingo não haverá

•spetáculo.

ROSINHA, A... QUE VEIO DE MINAS - Texto

e direção de Aurimar Rocha. Com Aurimar Ro-

cha, Vera Brito, Fábio Rocha, Miguel Carrano e

Selma Lopes. Teatro da Bolso, Av. Ataulfo de

Paiva, 269 (287-0871). De 3a. a 6a., às 21h30m,

sáb., às 20h30m e 22h45m, e dom., às 19h30m

e 21h30m. Ingressos a Cr$ 100,00 e CrS 50,00,

«studantes. Domingo não haverá espetáculo.

DIÁRIO DE UM LOUCO - Monólogo de Nico-

lai Gogol, adaptação de Rubem Rocha Filho.

Direção e Interpretação de Ivan Setta. Produção

do Grupo Carroça de Tespis. Teatro da Casa do

Estudante Universitário, Av. Rui Barbosa, 762

(265-8817). De 3a. a dom., às 21h. Ingressos a

CrS 60,00 e Cr$ 30,00, estudantes. O cruel pro-
cesso de desintegração mental de um pequeno
funcionário. Domingo não haverá espetáculo.

APENAS 500 MILHÕES DE DÓLARES - Comédia

de Jucá de Oliveira. Dir. de José Renato. Com o

autor, Kito Junqueira, Patrícia Bueno, Kátia

D'Angelo. Ttatro Casa-Grande, Av. Afranio de

Mello Franco, 290 (227-6475). De 4a. a 6a., às

21h30m. Sáb., às 20h e 22h30m. Dom., às 18h e

21h30m. Ingressos de 4a., 5a. e dom. Cr$ 120,00

e Cr$ 70,00, estudantes, óas e sábados a Cr$

120,00. Sobrevivendo à custa de sempre reno-

vadas malandragens, o inventor desempregado

entra em conflito com o seu filho, que tem uma

visio do mundo diferente. Domingo não have-

rá espetáculo.

A VISITA DA VELHA SENHORA - Texto de Frie-

drich Durrenmatt. Adapt. e dir. de Carlos Wil-

son Silveira. Com Bernardo Jablonski, Crist>a

Rego Monteiro, Bia Nunes, Toninho Lcpez, R=-

cardo Maurício, Dora Peregrino e outros. Teatro

Tablado, Av. Uneu de Paula Machado, 795

(266-4555). De 5a. a dom., às 21 h. Ingressos a

Cr$ 50,00. A volta de uma milionária à sua

cidade natal revela aos poucos o irresistível

poder corruptor do dinheiro. Até amanhã.

JÜt — Texto de Ana Lúcia Bruce. Mús. e dir.

de Richard Roux. Com Hilário Stanislaw, Leon

Zilberstain, Luiz Marcolini, Paulo Dalcol, Valquí-

ria Martani e a autora. Teatro Experimental Ca-

cilda Becker, Rua do Catete, 388 (265-9933).
De quarta-feira a sábado, às 21hl5m, domingo,

às 18h30m e 21hl5m. Ingressos a CrS 40,00. A

partir de uma pesquisa sobre a'Insurreição Praiei-

ra de Pernambuco, a peça levanta indagações

sobre a autenticidade popOlar dos movimentos

revolucionários. Até amanhã. 

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., às 21h, dom., às

19h. Ingresso» 3a. a Cr$ 60,00 « CrS 30,00, es-

tudantes, e de 4o. a dom., a CrS 80,00 e CrS

40,00, estudantes. Numa adaptação cênica chola

do vida do conhecido romance, o Irônica tra|o-

tória do patriota Policarpo, autêntico D Qui-

xoto nacional. Até amanhã.

ARTE FINAI - Texto do Carlos Queiroz Tol-

les. Dir. do Cecil Tliiré. Com Gracindo Jr., Pe-

pita Rodrigues, Fábio Sabag. Trilha Sonora dt

Paulo Séigio Valle o Tavilo. Teatro Glória, Rua

do Russol, 632 (245-5527). Do 3a. a 6a., àt 21li

30m, sáb., às 20hl5m o 22li30m, dom., is 18h

e 21 h. Ingrossos de 3a. a 6a. o dom. a CrS

120,00 o CrS 80,00 o sáb., a CrS 120,00. Como

superar crises do cons<*ncla e fazer carreira

numa agência de publicidade, entro 1968 e 1978

(16 anos). Domingo nào haverá cspotáculo.

UM EDIFÍCIO CHAMADO 200 - Comédia do

Paulo Pontes: Dir. do José Renato. Com Milton

Moraes, Denise Duniont o Tânia Loureiro. Te»-

tro da lagoa, Av. Borgos do Medeiros, 1 246

(274-7999). Do 4(.. a 6a., às 21hl5m. Sib., às 20h.

o 22h30m. Dom., às 18h30m. Ingressos do 4a. a

óa., a CrS 120,00 o Cr$ 80,00, esludanlos, sáb.,

a Cr$ 150,00 o dom., a Cr$ 80,00. Alegrias a

dramas do um possível vencedor solitário da

Loteria Esportiva. Domingo não haverá espeta-

culo. Sessão extra 2a.-fcira, às 18K.

OS VÊRANÍSTAS - Texto do Máximo Gorki.

Dir. de Sérgio Brito. Com Luís de Lima, Renata

Sorrah, Pedro Veras, Angela Vasconcelos, Eliza

Simões, Nildo Parenlo, Jorge Gomes, Hnnry

Pagnocelli, llolo Rossi, Tetê Modina, Sérgio Bri-

to, Vinícius Salvatori, Ana Lúcia Torro, Iara Ama-

ral, Francisco Nagen c Paulo Barros. Teatro dot

Quatro, Rua Marquês de S. Vicente, 52/29

Shopping Conter da Gávea (274-9895). Dc 3a. a

5a, às 21h, 6a. e sáb. às 19h45m e 22h30m, dom,

às 18h e 21li. Ingressos 3a., a CrS 35,00 de 4a.

a óa. o dom., a Cr$ 100,00 e CrS 50,00, eslu-

dantes, sáb., a Cr$ 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. Até amanhã. _

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, César

Montenegro. Teatro Copacabana, Av. Copaca-

na, 327 (257-1818 - R. Teatro). 4a. e 6a., às 21h

30m, 5a., às 17h e 21h30m, sáb., às 20h t 22h

30m, dom., às 18h e 21h30m. Ingressos 4a. t 5a.

a Cr$ 50,00, 6a. e dom., a CrS 100,00 e CrS

60,00, estudantes, sáb., a Cr$ 120,00 (16 anos).

A neurotização da classe média reage à violên-

cia ou através da violência ou através da lou-

cura. Domingo não haverá a 2a. sessão.

NO 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 CrS 120,00 e CrS. 60,00, estudantes,

6a. 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. Domingo não haverá espetáculo.

A HISTÓRIA É UMA HISTÓRIA - Texto de Mil-

lor Fernandes. Dir. de Jô Soares. Com Antônio

Fagundes, Sandra Bréa e Oiney Cazarré. Teatro

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.

e dom., a CrS 120,0.0 e Cr$ 60,00, estudantes,

6a. a CrS 130,00 e sáb., a CrS 150,00. Um pas-
seio irreverente por várias etapas da História

Universal. Domingo não haverá espetáculo.

É... — Texto de Millor Fernandes. Direção de

Paulo José. Com Fernanda Montenegro, Fernan-

do Torres, Neila Tavares, Míriam Pérsia e Nil-

son Conde. Toatro Maiton dt Franct, Av. Antô-

nio Carlos 58 (252-3456). De 4a. a 6a., às 21 h,

sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h e 21 h.

Ingressos de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 150,00

Cr$ 
'70,00, estudantes, séb. a Cr$ 150,00. Pro-

blemas de casamento, relacionamento e maternl-

dade na visão de diferentes gerações. Domin-

go não haverá espetáculo.

A FILA — Comédia de Israel Horowilz, adapta-

da por Caries Eduardo Novaes. Dir. de Carlot

Murtinho. Com Rosamaria Murtinho, Ary Cot-

lov, Erico Widal, Miguel Rosenberg, Rui Rezen-

de. Ttatro Gláucio Gill, Praça Card. Arcoverde

(237-7003). De 3a. a 6a., às 21h30m., táb., às

20h e 22h, dom., às 18h e 21hl5m. Ingresso»

dt 3a. a 6a. t dom., a CrS 80,00 • Cr$. 40,00,

ttludantti, sábados, • Cr$ 80,00, Uma Ilustração

dat sociedades competitiva» t Individualista» doi

orando» contro» urbano» dt ho|t. Até amanhã.
O DIA DA CAÇA - Toxlo dt Jos* loureiro.
Dir. dt Roberto Frol*. Com Jo'ot Ramo», Expo-
dito Barreira t Antônio Pompéo. Ttatrt Opinlit,
R. Siq. Campo», 143 (235-2119). Dt 4a. • 6a. •
dom,, it 21 h. Sáb. it 22h30m. Ingruto» • Cr)
80,00 i Crt 40,00, tiludanlt». Doli tx-prt»ldlá-
rlot ttqutttram o policial rtipomivtl, ano» an-
ttt, pila tua arbitrária diltnçio, qu* arruinou
at tuat vldat. Atí amanhí. ^^^

FICO NUA — Ttxto, dlrtçlo t Inttrprttaçio ri*
Norma Bengutl t (tala Nandl, com potma» •
concapçio muilcal dt Norma Btngutl. Ttatrt
Nacional dt Comédia, Av. Rio Branco, 179

(224-2356). Dt 3a. a dom., i» I8h30m. Ingres-
tot it 3at. t 4a»., a CrS 50,00 • CrS 30,00,
tttudanttt, 5a. f 6a,, a Cr) 60,00 • Cr$ 40,00, ti-
dante», t láb. t dom., a CrS 70,00 t CrS
50,00, titudanla». Rtlato dat duat conhecida»
atrlza» sobre tua» vldat tanto no campo pro-
fltilonat como no «(ativo, Até amanhi.

CURRAL DAS MARAVILHAS - Etptticulo-cola-

gem Idealizado t realizado por Jona» Bloch, ba-
soado em ttxto» dt Brecht, Ptter Wtl», Millor
Fernandes, Castro Alva», Jean Genet, Sófoclei,
José Júlio Ramón, Buenaventura, José Trlana t
Alex Polarl. Com Jona» Bloch, Tião D'Ávila t Sô-
nia Loureiro. Música dt Luiz Cario» Sé. Ttatro
Nacional dt Comédia, Av. Rio Branco, 179

(224-2356). Dt 3a. a dom., às 21h30m, Ingrestos.
3a., t 4a., a CrS 50,00 a CrS 30,00, estudamos,
5a., t óa., a CrS 60,00 • CrS 40,00, estudantes,
e sáb., e dom., a Cr$ 70,00 t CrS 50,00, estu-
dantes (16 anos). Utilizando texto» dt diverso»
autore» o espetáculo pretenda convidar e públi-
co a definir uma ralação com a tocledadt. Até

amanhã.

CIASSE MÍDIA — Nova montagem da comédia
dt Sérgio Secco t Armando Chulak, antet vista
com o título Fim da Papo. Dir. dt Antônio Abu-

jamra. Com Jorgt Dórla, íris Bruzzi, Roberto Roney

t Crispln Jr. Ttatro Princesa liabal, Av. Prin-

cesa Isabel, 186 (275-3346). Do 4a. a 6a., is 21h

30m, sáb., às 20h30m t 22h30m t dom., is 18h

e 21h30m. Ingres» os 4a., 5a, t dom., a

Crt 120,00 o CrS 60,00, osludantos, 6o. e sáb.,

a CrS 120,00. (18 anos). Da como o enguiço de

um aparelho de televisão rovola o vazio da exis-

têncla de um casal. Domingo não liavorá es-

petéculo. Sossõos extras 2a. feira, i» ISh t 21h.

ÓPERA DO MALANDRO - Texto de Chico

Buarque de Holanda. Direção de Luiz Antônio

Martinez Correia. Direção musical de John Nos-

chllng. Cenários de Maurício Sette. Coreografia

de Fernando Pinto. Com Marlola Severo, Olé-

vio Augusto, Ari Fontoura, Elba Çamnlho, Uva

Nino. Paulão, Telma Rcston, Emiliano Quei-

roz e outros. Teatro Ginástico, Av. Graça

Aranha, 187 (221-4484). De 3a. a sáb., às 21h,

dom., às 17h e 21h. Ingressos de 3a. a 5a.

a CrS 120,00, do 6a. a dom., a CrS 150,00.

No poríodo do Estado Novo, malandros,

prostitutas e contrabandistas se lançam na cor-

rida polo domínio de negócios mais ou monos

escusos. Domingo não haverá espotácujo.

SE CHOVESSE VÕCÍriSTRAGÁVAM TODOS -

Texto de Clóvis Levi e Tanio Pacheco. Dir. dt

Clóvis Levi. Com Luís Sorel e Priscila Camargo.

Ttatro da Gávta, Rua Marquês de São Vicente,

52. De 4a. a 6a., à» 2lh30m, sáb., às 21h t

22h30m, dom. às 21 h. Ingressos a Cr$ 80,00 t
CrS 50,00, estudantes. Uma professora encan-

tadora transforma os alunos em impassíveis bo-

nocos. Domingo não haverá espetáculo.

CARA A CARA — Texto de José Maria Rodri-

gues. Direção de Sérgio Correia. Com José Ma-

ria Rodrigues e Cristina Francescuttl. Ttatro do

Sttc do Engenho dt Dantro, Av. Amaro Cavai-

canti, 161. óa. e sáb., às 21h, dom., às 20h.

Ingressos a CrS 40,00, CrS 25,00, estudante».
Até amanhã. ¦'

HORA DE GUARNICE — Texto dt José Facuri He-

luy. Dir. do autor. Com o tlenco do grupo
Zumbi, Estrela Cadente. Taatro da Cast do Et-
tudante Univenitário, Av. Rui Barbosa, 762. Sáb.

e dom. às 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. Domingo não

haverá espetáculo.
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TEATRO DE ABERTURA LÚDICA - Criação cole-

tiva do grupo TAL, Direção de José Carlos de
Souza. Com Paulo Renato, José Dias, Eva Pe-

nha, Edielio Mendonça, Ivan Pereira e outro».
Teatro Armando Melo, Shopping Center da Ca-

xias. De 5a. a sáb. às 20h30m. Ingressos a Cr$

20,00 e CrS 15,00 (16 anos). Até amanhã,

QUITANDA VERBAL — Texto • dir. de Gilson

Moura. Com Gilson Moura, Var.ede Nobrt e
Claudionor Bueno. Caia do Ettudantt do Brasil,

Pça. Ana Amélia, 9/9.°. 6a. e sáb., èt 20h t

22h, e dom., às 18h30m t 21hl5m. Ingressot a
CrS 60,00 e CrS 40,00, estudantes. Uma ptt-
quisa de interpretação que, a partir de um tex-

to quase abstrato, consegue cristalizar um estilo
de atuação bastante anticonvencional. Domingo
não haverá espetáculo.

MARIA E SEUS CINCO FILHOS - Textos da João
Siqueira. Direção coletiva. Com Carmem de Cat-
tro, Irene Leonore, Rômulo Jr., Jackton Leal,
João Siqueira,' Cláudio Alencar. Ttatro Telefôni-
co. Rua Moraes e Silva, 94. Dt óa., a dom. às
21 h. Ingresso» a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00, estu-
dantes. A difícil adaptação de uma família vin-
da do interior à vida na cidade grande. Domin-

go não haverá espetáculo.

AS GRALHAS — Texto de Bráulio Pedroso, ba-
seado em três contos de Kafka. Dir. de Marco»
Paulo. Com Tomil a Jorge Fernando. Ctntro
Cultural Cândido Mtndt», Praça N S da Paz,
351 (287-1935). De 4a. a 2a., i» 21h30m.
Ingressos a CrS 80,00 a 50,00, estudantes. As
relações dt poder, qut se estabelecem ao ní-
vel do absurdo na obra dt Katka, conduzem
i realidade do Brasil dt hoie. Domingo não ha-
verá espetáculo. -y/
A PROCISSÃO DE PÁSSAROS - Texto e direção
de Adalberto Nunes. Cenários t figurino»' dt
Colmar Diniz. Com Angela Dantas, Jalusa Bar-

. celos, Gedivan, Joel Silva t outros. Ttatro da
Gávta, R. Marque» de São Vicente, 52 — 4.9
andar. 2at. e 3as., ài 18h30m t 21hl5m, d*
5a. a dom., àt 18h30m. Ingressos a CrS 80,00
t CrS 50,00, tstudantei (18 anot). Espetáculos
normais.

• TEATRO PARA O POVO - Durante todo o
mis dt dtitmbro, trêt Kombi tttaráo, daa 9h
it IBh, tm divtrsos loeaii, vtndtndo Ingressos

para ot espetáculos am cartas nt cidadt, t prt-
ços reduiidot: Cr$ 35,00, para 25 poça» dt adut-
tot a duat infanto-juvenis, Cr$ 20,00, para oita
espetáculos txperimtntais a CrS 15,00, para pe-
ça» infantis. Haja, as Kombi attarão no Shopping
Cantar do Méier a na Rua S. José, Centro, ama-
nhã, na Pça. Gtn. Osório, Ipanema, a domingo,
na Pça. XV, Centro (último dia).
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Dionísio Azevedo, Carlos Gregório,
Moiiuli Delaey e Tcssy Callado formam o elenco

de O Grande Amor de Nossas Vidas, estréia
de hoje no Carlos Gomes

QUANDO MUITOS ACABAM,
COMEÇA "O GRANDE AMOR

HOJE, 

último dia útil do ano, íiltlma estreia
do ano: a de O Grande Amor dc Nossas Vi-
das, de Consuelo de Castro, certamente um
dos mais fortes textos nacionais mostrados

ao público carioca ao longo de 1978. Comentando re-
centemente a montagem paulista do mesmo texto,
escrevi:"Com O Grande Amor dc Nossas Vidas, Consuelo
de Castro dà mais um passo para frente na sua ca-
mlnhada de indignado protesto contra o.s desequlli-
brios do nosso sistema sociopolitlco; e dá uma certa
guinada na sua obra, na medida em que deixa de la-
do os estudantes, profissionais liberais e burgueses
que povoavam as suas peças anteriores e nos coloca
frente a frente com uma família de raízes proletárias,
com aspirações à pequena classe média. Esta familia
é analisada sob um enfoque talvez nunca antes dis-
pensado pela dramaturgia nacional a personagens de
semelhante extração social: a autora nos mostra co-
mo a ignorância, os preconceitos e a assslmllação pas-
slva de convenções e de mensagens oficiais podem
transformar um grupo familiar da espécie enfocada
num mlnilaboratório onde são cultivados os germes de
uma potencial explosão do fascismo".

Por aqui já dá para perceber que o lançamento
desta noite poderá contribuir para elevar, na reta fi-
nal, a morna temperatura das polêmicas que se pu-
deram travar em torno dos espetáculos teatrais da
temporada. , . ..-¦-,

Gianni Ratto, responsável pela criação original
paulista, volta a dirigir a peça, e consta que com algu-
mas revisões em relação à concepção da encenação de

São Paulo. Além disso, ele assina a cenografia e os
figurinos do espetáculo, que marca a volta aos pai-
cos cariocas, depois dc longa ausência, do veterano
ator Dionísio Azevedo, no papel do patriarca tirano
preso a uma.cadeira de rodas, cm torno de quem
giram os tristes destinos dc sua esposa (Monah De-
lacyi, dc duas filhas (Suzana Faini e Tessy Callado)
e de um filho (Carlos Gregório). A produção de Blbi
Ferreira c Moisés c Gustavo Aichcnblat entra hoje
cm cartaz no Teatro Carlos Gomes, com preços de
Ingressos variando de Cr$ 30,00 a Cr$ 120,00.

Apesar de só iniciar sua carreira ao apagar das
luzes de dezembro, O Grande Amor de Nossas Vidas
participa desde o inicio do mês da campanha Teatro
Para o Povo, que encerra neste fim de semana o bem-
vindo mas enganador periodo durante o qual o povo
recebe a Ilusão de que o teatro lhe pertence. Com a
parada das simpáticas bilheterias volantes, um nú-
mero impressionante de espetáculos encerra a sua tra-
jetória amanhã. Este é, notadamente, o caso de dois
dos mais importantes espetáculos do ano, Os Vcranis-
ias e Policarpo Quaresma, bem como de O Dia da
Caça, Curral das Maravilhas, 1848, Lá em Casa E' Tu-
do Doido, A Visita da Velha Senhora, Cara a Cara e
A Fila, sendo que este último voltará ao cartaz, em
outro local, na próxima semana. Não garanto, por
outro lado, a permanência em cartaz de alguns outros
espetáculos que não divulgaram ainda o encerramen-
to das suas carreiras. _

Yun Miçliálski

A Próxima Semana
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A Fila, peça de Israel Horowitz traduzida

por Carlos Eduardo Novaes, encerra amanhã sua temporada
no Gláucio Gill e retorna dia 5 no Dulcina

"DOLORES" REBATIZADA E "FILA" TRANSFERIDA

Os Veranistas: até amanhã no Teatro dos Quatro

•m^_.-w'A sua primeira semana
Nm\A teatral, o ano de 1979
I ^n estará apenas esquen-

.Á. ^1 tando os motores; atra-
vés de duas reestréias, para a sua
temporada de novos lançamen-
tos que deterá ter inicio dia 10
de janeiro, com a inauguração do
Projeto Mambembão.

A primeira das duas rees-
tréias, ambas programadas para
sexta-feira, dia 5, é a da comédia
de João Bethencourt anterior-
mente vista no Teatro Senador
sob o título Dolores Três Vezes por
Semana, e que agora ocupara o
Teatro Copacabana, rebatizaaa
para Tem um Psicanalista em
Nossa Cama. Justificando a mu-
dança do titulo, o autor explica:
"Originalmente, a comédia cha-
mava-se Uma Mulher Virtuosa no
Sofá e mudou para Dolores Três
Vezes por Semana para fazer jus-
tiça à importância da heroina da
peça. Depois descobriu-se que es-
te novo título confundia alguns
espectadores: achavam que Dolo-
res Jazia apenas certas coisas três

vezes por semana, sendo que en-
tre estas coisas se situava o pró-
prio espetáculo, que seria apre-
sentado apenas três vezes por se-
mana. (...) Tem um Psicanalista
em Nossa Cama sugere tem um
psicanalista em nossa cuca, que
por sua vez induz: tem uma psi-
canálise em nossas vidas, o que
simplesmente informa o óbvio-
que a psicanálise invadiu todas as
áreas da vida de hoje, desde a po-
lítica e a moral até os esportes,
as artes, a educação. (...) Portan-
to onde se lê Tem um Psicanalis-
ta em Nossa Cama, leia-se: há
uma nova forma -de pesquisar a
realidade da alma humana, há
uma nova forma áe terapia em
nossas vidas, há conceitos novos
para melhorar o relacionamento
entre as pessoas, há uma toleran-
cia possivel para abrandar as ri-
gidas estruturas de velhos pre-
conceitos, há no ar tímida mas
firme esperança de que um dia o
homem possa viver melhor."

A equipe é a mesma do Tea-
tro Senador: direção do autor, fi-

gurinos de Taiofic, cenários de
Nelson Caruso, que está também
no elenco, ao lado de Suely Fran-
co e Felipe Wagner.

A outra reestréia é a ãe A Fi-
Ia texto do norte-americano Is-
rael Horowitz, que encerra ama-
nhã sua carreira no Gláucio Cu
e inicia sexta-feira tima nova vi-
da no Teatro Dulcina. A peça de
Horowitz propõe, com inteliaên-
cia a imagem de uma fila como
símbolo das sociedades competi-
tivas dos grandes centros urba-
nos, onde os vactos sociais basea-
dos no respeito mútuo entre os
indivíduos só funcionam superfi-
cialmente, sendo esmagados pela
compulsiva vontade de cada um
de ocupar, à base de esperteza ou
ãe violência, um lugar na frente
dos outros. O texto de Horowitz
foi agilmente traduzido por Car-
ics Eduardo Novaes, e Carlos
Murtinho dirige o espetáculo in-
terpretado por Rosainaria Murti-
nho, Ary Coslov, Érico Widal, Rui
Rezende e Miguel Rosemberg.

(Y.M.)
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radentes — Gafieira do Rio \
Antigo — o baile comemorati•
vo da recente eleigao do Depu• orquestra.
tado federal Modesto da Sil- Diana Aragao
veira, com os convites custan•
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Z|e Mota cslxcia

Fora áo samba de qua-
dra, e ja com ar de réveillon
c baile de carnaval, acontece
hoje no Clube Recreativo Ti-
radentes — Gafieira do Rio
Antigo — o baile comemorati•
vo da recente eleição do Depu-
tado federal Modesto da Sil•
veira, com os convites custan•

do Cr$ 50,00. 0 clube-gafiei•
ra tem apenas duas semanas
de existência, mas promete
transformar-se em um dos me-
lhores, recomendável princi-
palmente pelo som de sua
orquestra.

Diana Aragão

DENTRO DA ROTINA O MEMQR

Ê ROBERTO CARLOS

mm PENAS UVia — C
corajosa — atra-

/¦M ção extra neste fim
A. m de semana que en-
cerra o uno. Quem enfrenta
as preocupações festivas e o
distraído público é Luis Po-
mnha e o conjunto Ollws-
d'Agua, no Teatro Opinião,
às Í8h30m. A façanha é rea-
lizada apenas hoje e o show
se chama Ressuscitando. Que
o façam bem.

Fora deste grupo, as
atrações cm temporada nor-
mal. Apenas no domingo, co-
mo é óbvio, ninguém tem a
ousadia de apresentar espe-
táculos. Para hoje c amanhã,
porém, há entretenimento.
No Maracauãzinho, o Con-
junto Acrobát.ico Municipal
de Wu tían faz mil e um ma-
labarismos chineses e uni-
versais. As apresentações ter-
minam na segunda. Até
amanhã, somente, Grande
Otelo continua ensinando
Da Arte de Representar no
Teatro do Centro Cultural
Cândido Mendes. Lições de
um mestre que devem ser
bastante interessantes. Já
antigo, mas não cansado, ó
Alta Rotatividade, que per-
manccc no Teatro Senador
com as divertidissimas inter-
pretações de Agildo Ribeiro e
Rogeria. Já Soares continua
com a palavra de ordem Viva
o Gordo e Abaixo o Regime,
que é um enorme sucesso de

bilheteria no Teatro da Praia.
Outro vitorioso 6 Sérgio Ra-
bello, Teatro Senae, já há 10
meses com seu sliow humo-
rístlco em cartaz. Para quem
quer escutar música, mesmo
sendo punk e ruim, existe a
opção certa no Teatro Terc-
sa Raquel. Lá se exibe, até
a m a n h d, o inqualificável
grupo Joelho de Porco, for-
viado por Tico Terrlns, Billy
Bond (ainda), Netinho Pis-
ca-Plsca (o maior feito na
biografia é ter namorado Ri-
ta'Pavone) c Cigano. Como
há gosto para tudo, fica ei-
tadò. Duas revistas, únicas
em cartaz, também tem apre-
sentações hoje e amanhã: a
elogiada Mimosas até Certo
Ponto, no Teatro Brigltte
Blair, c o Café Concerto Ri-
vai, neste teatro da cidade,
exibindo sliows contínuos
onde se misturam Tutuca,
Edy Star, Gugu Olivieeha e
outros.

Melhor programa, po-
rém, continua sendo mesmo
o sliow de Roberto Carlos no
Canecão. Sua mais brilhaii-
te apresentação pessoal deu-
tro de um espetáculo profis-
sionalmente perfeito, tendo
até, de quebra, uma orques-
tra tão gostosa como aque-
Ias dos velhos tempos.

Maria Helena Dutra

nOm. Couvert da C,i 90,00, iam roímiinaçáo.
Rua Murquéi da ValiNiç*» 74 (22B-ÍIB70). Domln-
00, lívelllen animado por <lu»« orqumlrai «o
pi pi, o d* Cl» 550,00, por penou,

TURÍSTICOS
BOM MESMO I' IAMIA - Sliow apraianlido
por Oswaldo Saicienlelll. Com « cantora Iracema
rltinlslas * Ai Mulatas Que Nu o listão no Mapa.
OI» Oba, Ru{ Viu. <1# t'l'*|A, <19? (ÍII7-6I19V •
22M2I1?)), l)« 3a. íi 5a. • dom., ás Í2lr.l0m, A».
« iAh. Ai 23h n lli. Couvatl de Crt 300,00, mm
consumação mínima. Domingo, réveillon ao pie-
ço ria Oi 1.500,00, com direito «o «how, cela
• hablclas * vontade.
IRASÍL DI PONTA A PONIA - Show com Ivon
Curl, da 3a. a dom, ás 24h. Aborto a partir da»
22li, com música para dançar. No térroo, rmln'»-
rmitn da co/Inha brasileira funcionando a p.iillr
dai 20li com o pianista José Scarambono, Sem-
bio o Sinhá. Run Conitnnta Ramoi, MO (256-11171
a 237 53AII) Couvar» de CrS 300,00, lom coniu-
iimçSo mínima. Doinlnflo, révolllon «o preço da
Cr$ 1.500,00, por penoa, com cllrollo a cela a
champanha. 
BRAZILIAN fOlllES - ApreienlíiJÍO do Show
Stculo XX - Sículo da Ouro, com lyila Dainorn,
Roílla GommIo», Vlclor Cnnlero, Dlnn rloro», Ge-
túlio Snrtly, Clovli Mnrl/mo, Nor» Ney, Jorfle
Goulart, o coral de Abnlurtlo Maunlbaoi, Dylion
fonioca Cholr, Um Sovou Marvoloui Show-GIrli
e 50 Hl.ick and Wlilto National Rio Oancor», Fl-
«urlnoi do Arlindo Roílrlaum a Marco AurAllo.
Corooarflllo do Ioda luqul. ConArloi do FtriMlf
(Io Pamplonn. ArrnWoi muileoli de Ivan Pau-
Io. Holal Nacional Rio, Av. Nlomoyor, i/n°
(3990100 R/33). S. Contado. Do 3a. a 5a. a
dom., *i 221), 6a. a lAb., *i 2lb30m a 0h30in.
Convorl do Crt 2110,00, lom eoniumnção mlnlm».
Domingo, ráv«illon com coirt ihow Incluído» n
Cr$ 1.500,00, por poiioa.

ti 20li para nulnrai da 14 arioi, com coniumo
da cachorro riuonta • ralrlflarantei. Múile» para
dançar coin o ilitenia da dlico-laier. Rua
VI.conde de l'lr»|í, 22 (207-3379 • 2I17 0302), Da
2*. /» 5«.#, coniumAçlfo d» Cr$ 170,00, t 6»., iAb«»
a víipara da lerlado, • Cr» 240,00. Domlnflo a
Cr» 100,00. Mnllnii a Cr» 70,00.

PAMOAIO - Diariamente, a partir <
çiroifiot d« 3«. n 5», Horn. # fnrlndo »
6a. iM), k víipoia da lerladoi a Cr»
llorfiai de Madelroí, ao lado do Taati
(274 /74B a 274-7999).

PARA OUVIR

RESSUSCITANDO — Show Ho c.inlor o composl-
tor Luiz Pcçtinha ^coinpanhiido dp M.iuro Snn-
lana (baixo e violáo), Infllcs (viol.io o çiuil.u-
ra) e Antenor (violão). Teatro Opinião, Rua Si-
queira Campos, 143 (235-2119). Hoje às 18h30m.
Ingressos a Cr$ 40,00.
CONJUNTO ACROBATICO MUNICIPAL DE WU
HAN — Espclículo do acrobncin, malabarismo,
danças orientais e equilibrismo, com 50 nilis-
tas chinesas. Maracaníxinho. 6a., às 21 h.,
cáb. • dia Io do janeiro, às 17h • 21 li.
Ingressos: arquibancada a Cr$ 30,00 (crianças
até 10 anos) e a Cr$ 50,00, cadoira do plsla »
Cr$ 120,00, cadoira de palco o cadoira çsgoclala oi 150,00'o camarote a Cr$ 500,00, A venda
no local, no Teatro Joüo Caetano, Pça. Tira-
dentes, na Guanatur Turismo, Rua Dias da Ro-
cha, 16 e nas Lojas Samaritanas, Nitorói.
ALTA ROTATIVIDADE — Toxlos do Max Nunes,
Haroldo Barbosa, Agildo Ribeiro. Com Agildo
Ribeiro, Rogéria, Luis Pimentel o Maria Odette.
Teatro Sorrador, Rua Sen. Dantas, 13 (232*8531).
De .Ia. a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h30m e 22h
30m, dom., às 19li « 21 h. Ingressos 4a., 5a. e
dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 70,00, estudanles, 6a.
• sáb-, « Cr» 100,00. Donvngo não haver» es-
potáculo.
MIÉLE — Show de humor apresentado por Luís
Carlos Miéle. Texto e direção de Miéle e Bosco-
li. Teatro Clara Nunes, Rua Marquês de S. Vi-
cente, 52, 3.° andar (274-9696). De 4a a ôa.
e dom., às 21h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m.
Ingressos na 4a. e 5a. e dom., Cr$ 100,00 e
Cr$ 70,00 (estudantes). 6a. e sábado a Cr$ 120,00
(preço único). Temporada suspensa. Volta dia
3 de janeiro.
VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME - Show
do humorista Jô Soares. Textos de Jô Soares,
Millôr Fernandes, Armando Costa e José Luís
Archanjo. Cenário e Iluminação de Arlindo Ro-
drigues. Direção de Jô Soares. Direção musical
de Edson Frederico. Teatro da Praia, Rua Fran-
cisco Sá, 88 (267-7749 e 287-7794). De 4a. a 6a.
às 21h30m, sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h
• 21 h. Ingressos 4a., 5a. e dom. (Ia. sessão),
a Cr$ 150,00 e Cr$ 70,00, estudantes, e 6a.,
táb., e dom., (2a. sessão) a Cr$ 150,00. Domin-
go não haverá espetáculo.
O HUMOR DE SÉRGIO RABELLO - Show do
humorista com efireção de Paulo José. Teatro
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-2746).
De 4a., a sáb., às 21h30m e dom., às 18h e 20h
30m. Ingressos 4a., 5a., a Cr$ 100,00 e Cr$ . .
60,00, estudantes, 6a. e feriados e dom. a Cr$
120,00 • Cr» 70,00, • sáb., a Cr$ 150,00. Do-
rtlngo não haverá espetácuto.

JOELHO DE PORCO — Show do rock com o
grupo formado por Tico Torrins, Billy Bond, No-
tinho, Cisca Pisca o Cioano. Teatro Teroia Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113) Do 3a. a
sáb. ás 2lh30in. Ingressos a Cr» 80,00. Ato
amanhã.
REVISTAS
MIMOSAS".. ATÉ CERTO PONTO - Show de
travestis. Texto de Brigitle Blair. Com Geórgia
Bcngston, Sandra Brasil, Klriakl, Gossica, Mario-
no Casanova o outras e partldpaçSo especial de
Edson Farr. Teatro Brigitto Blair, R. Miguol Lo-
mos, 51 (236-6343). De 3a. à 6a„ às 2lhl5m.
sáb., às 20hl5m o 22h15m., às 19hl5m e
Ingressos do 3a. a 6a. a Cr$ 100,00 e
Cr$ 50,00, estudantes, sáb. e dom., Cr$ 100,00.
(18 anos). Domingo não haverá espetáculo.
CÃFÍ' CONCERTo llVÃL — Do 3a. a sáb. três
programações diárias. Às 20h30m — El** Co-
bram Taxa de Luxo, com Tutuca. Às 22h30m —
Show de Bonocai, lhow do travestis. Às 24ti
— Strip Show, com Tutuca, Eddy Star, Everaldo,
César Montencgro e Gugu Olimecha Rua Álw
ro Alvim, 33 224-7729. Couvert do Cr$ 70,00.
CASAS NOTURNAS
ROBERTO CARLOS — Show com o cantor e com-
positor acompanhado do conjunto RC-9 e grande
orquestra. Texto e direção de Miéle e Bôscoli.
Direção musical do Eduardo Lage. Canecão, Av.
Vonceslau Brás, 215 (286-9343, 266-4149
266-4096 o 286-92'?3). 4a e 5a., às 21h30in, 6a.
e sábado, às 23h30m. Domingo, às 18h30m.
Ingressos de 4a. a dom. a Cr$ 250,00, dom.
crianças do cinco a 14 anos pagam Cr$ 100,00.
Até fins de fevereiro. Domingo não haverá es-
petáculo. Réveillon ao preço de Cr$ 500,00 por
pessoa, com ceia e bebida à parte.
CHURRASCARIAS
RINCÃO SHOW CENTER — De 3a. a domingo, a
partir das 20h, apresentação do lhow Matando
Saudades, com o Baile do Cuba Libre animado
pela orquestra Rincão, o cantor Pedrinho Rodri-
gues, Forró do Chapéu Virado com o conjunto
Tumba-Samba o as cantoras Geisa Reis e Lorena
Alves. Rincão Gaúcho da Tijuca, Rua Marquês de
Valença, 83 (248-3666). Couvert de 3á. a 5a. e
domingo, a Cr$ 50,00, 6a. a Cr$ 80,00 e sabado
a Cr$ 90,00. Domingo, riveillon animado por
duas orquestras ao .preço d# Cr$ 600,00, por
pessoa, com direito a ceia.
GASOLINA DEPOIS DAS DEZ — Show com o
sambista Gasolina, mulatas e ritmistas, 6a. e
sáb., às 22h. Diariamente, música ao vivo para
jantar com d conjunto Som 9. Rincão Gaúcho de
Niterói, R. Quintino Bocaiúva, 141 — Praia de
São Francisco (711-8181). Couvert Cr$ 35,00.
Domingo, réveillon ao preço d® Cr$ 700,00, por
pessoa com direito a ceia.
TIJUCANA — Diariamente, música para dançar
com o conjunto Renovasson. A partir daj 20h

AERO BLUES — Show com a banda do rhythm
and bluei formada por Geraldo Darbilly (bate*
ria), Marcolo (baixo), Colso (guitarra) • Paul
dl Cnstro (violino). Appalooia, Rua Bnrnt» RI-
beiro, 49 (275-8896). Aborto do 3a. a domingo,
a partir das 21h. Showi do 3a. » 5». e domingo,
às 22li30m. 6». e sáb»do * moia-nolto. Couvert do
do Cr» 70,00 (do 3a. a 6a. e domingo) o Cri
120,00. (6a. e «ábado). Domingo, réveillon »
partir das 22h, com rock • carnaval a Cr» 300,00,
por pessoa.
706 — Música »o vivo a pnrtlr das 20li com
o conjunto de Eduardo Pratos e os cantores
Aurca Martins, Ledn e Mareio lodi. Av. Aiaullo
do Paiva, 706 (274-4097), Couvorl do Cr$ 100,00
e consumação do 2a. a 5a. e dom. a Cr$ 150,00
e 6a. e láb. a Crt 250,00.
USBOA /TnOITE _ De 2a. a sáb., a partir dal
22li, lhow do fados o guitarra com Maria Alice
Ferreira e Manoel Tavol-a. Restaurante aborto a
partir das 20b. Rua Pompeu loureiro, 99. . . .
(255-1598 e 267-6629). Couvert de Cr» 100„00.
do Cr$ 100,00. Domingo, réveillon e Cr» 1.100,00,
com coia lipica portuguesa e champanha.
FOSSA - De 2a. » sáb., às 23h,ihow dos can-
toros Mano Rodrigues, Ivan El Jack e Waleska.
Acompanhamento do pianista Ribamar. Aberto a
partir das 19h. Rua Ronald de Carvalho, 55
(235-1521 o 235-7727). Couvert de Cr$ 150,00.
Domingo, réveillon «o praçs de Crt 900,00, com
música ao vivo e ceia. 
A DESGARRADA — Restaurante típico português.
Aborto de 2». a sáb., para jantar t de 3a. a
domingo, a partir das 11 h, para almoço. Às 22h,
show dos cantores Maria Alcina e Antonio Cam-
pos. Rua Barão da Torre, 667 (287-8846). Couvert
de Cr$ 100,00. Domingo réveillon a Cr» 1.000,00
com direito a ceia, champanha e café da manhã.
TIO PATINHAS — Aberto diariamente a partir
das 20h. Show de música instrumental com o
Quarteto de Vitor Assis Brasil (sax), Hélio Del-
miro (guitarra), Paulo Russo (baixo) o Ted Moore
(bateria). 6a. e sábado a partir das 22h. Couvert
de Cr$ 100,00. Show do dixieland jaxz com The
Old Timo Jazz Band. As 4as-feiras, às 2lh.
Couvert de Cr$ 60,00. Show com o Sexteto OK
formado por Robertinho Silva (bateria), Luís Al-
ves (bateria), Paulo Sauer (piano), Mauro Scniso
(sax e flauta), Nivaldo Ornellai (sax e flauta) e
Niltinho (trumpete). Dom., das 17h às 21h. Cou»
ver» Cr$ 60,00. Rua Joaquim Nabuco, 98 (esqui-
na com Nossa Senhora do Copacabana). Domín-
go não haverá thow.
CLUB 21 — Aberto diariamente a partir das 18h,
com apresentação de Osmar Milito o seu con-
junto. Acompanhamento do gaitista Maurício
Einhorn e da cantora Consuelo. Rua Maria An-
gélica, 21 — Jardim Botânico. Sem couvert ar-
tístico.

MIKONOS - Diariamente, a partir dai 22h, Con.
«umaçfto mínima de dom. a 5a. a Cr$ 150,00 •
6a. e iáb., a Cr» 200,00. Rua Barlolomeu Mllre,
366 (294-229(1).
DANCIN'DAYS - Música d» (Ita a cargo doi
dlicotecárloi Poli t Júlio Barroio. Show com o
Terceira Força, ho|e • amanhjj a lh Concha Verde,
Av. Pailour, 520. Soxtai e iáb»doi, a partir dai
22h, Ingrenoi a Cr» 120,00, com a pauaíiein do
bowllnho Induld». Camarotai com oito lugarei a
Cr» 1 mil 500 (reiervai polo telefona 226-2767).
Domingo, réveillon a Crt 300,00 o Cr» 1.500,00
(mesa de 4 lugaros).

SAN FRANCISCO DISCOIHEQUI — Dn 6». a
dom., a partir dai 2líi; vesp. dom., ài I6h. In-
«rosioi 6a. a Crt 60,00, láb. a Crt 80,00, e dom.
Inclusive vo»p. a Cr$ 50,00. Quintino Bocaiúva,
151 (7IB-BIBI). Praia de S. Frandico, Niterói.
Domingo, rivelllon ao preço de Cr$ 300,00, to-
monte o íngrosio.

APÓSTOLOS DO SAMBA — Gafieira animada
pela Banda dos Apólloloi, dirigida polo maestro
Aurollnno. Rua Sonhor doi Passoi, 109. Sábados,
às 23h. Ingressos « Crt 60,00 (homens).

CLUBE RECREATIVO TIRADENTES (GAFIEIRA DO
RIO ANTIGO) - Gafieira animada pela orques-
tra Revor-Som o o conjunto rogional Simbossa.
Praça Tirantlonfos, 79 - Io andar. Sextas e sába-
doi, a .partir da» 23h. Ingressos a Cr$ 50,00 (ho-
mens) • Crt 10,00 (mulheres) Domingo, réveillon
da Albino Pinheiro, • Cr» 250,00, por pessoa,
com direito à mese.

[iiintii no
Ipfttiama, «orn Verão Va^alnindo

A Próxima Semana
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MOVIMENTAÇÃO
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PARA DANÇAR
NEW YORK CITY DISCOTEQUE - Diariamente,
e partir das 22h e aos domingos matinê daí 16h

Mais réveillon
na pág. 8

a scman.a começa
com uma ótima

/-S atração, num lo-
A- cal tradicional c
simpático. A única desvan-
tagem é o preço lnflaciona-
do demais da conta. Esta-
mos falando da apresenta-
ção de Paulinho da Viola,
sempre ótimo compositor e
intérprete, na Noitada de
Samba do Teatro Opinião.
Tudo seria muito bom se
não estivessem cobrando
Cr$ 130,00 para formados e
autodidatas e Cr$ 70,00 aos
estudantes desta empobre-
cida cidade. A estes preços,
não há amor às raízes que
resista.

Na quarta-feira, a maior
atração é Feitiço, show de
Ney Matogrosso estreando
no Teatro Alaska. Exata-
mente, onde era o cinema
na galeria do mesmo nome
e amplamente conhecida
pelos cariocas. No novo
teatro, onde deverá ficar
quase dois meses, espera-
se mais um belo espetáculo
do cantor que geralmente
tem ótima presença no pai-
co. Como seu último disco,
com o mesmo nome do
show ê o melhor de sua
carreira, acredita-se que o
resultado vá ser melhor
ainda do que o ótimo Ban-
dido. Neste 1978, Ney qua-
se não trabahou em teatro,
apenas encerrou a carreira
da apresentação anterior
em rápida temporada no
Teatro Carlos Gomes, e por
isso a expectativa cresce

mais. Para atendê-la, ele
anuncia um espetáculo cui-
dado, no qual os arranjos
musicais são do Grupo Ter-
ceiro Mundo, que já o
acompanha há algum tem-
po. A cenografia é de Fer-
nando Pinto (fez ótimo
trabalho para as Frenéticas
no início deste ano) e a
criação geral do espetáculo
é do próprio Ney. No re-
pertório, coisas antigas e
novas bem ao seu estilo.

Também começando na
quarta, com temporada
prevista até dia 15, temos
o show Jantando Louça no
Teatro Opinião, às 21h30m.
No anúncio, não há a me-
nor explicação do titulo fa-
quiresco, mas sobram lndí-
:ios de outro espetáculo bem
cuidado. Ele será Lnterpre-
tado pelo Grupo Tarsis,
que no ano passado eram
operários da palavra, e que
agora vém mais proflssio-
nais e de repertório am-
pliado. As 11 pessoas que
formam o conjunto serão
apoiadas por roteiro e di-
reção de Túlio Feliciano,
que em 1978 dirigiu Cobra
de Vidro e Aqui Nesta Pra-
ça. Este trabalho é comple-
tado pela mesma equipe
que ajudou Feliciado nes-
tes dois shows e que é for-
mada por João Grijó (ce-
nários), Billy Acioly (pro-
gramação visual), e Lúcia
Lewin (figurinos).

A quarta-feira se com-
pleta com o retorno de
Miele ao Teatro Clara Nu-

nes, depois de uma pausa
maior pelas festas do fim
de ano. K Raimundo Sodré,
que em 78 andou se cxl-
blndo pelas Alianças Fran-
cosas, apresentando seu cs-
petáculo no horário de
meia-noite no Teatro Opi-
nlão. Nesta pequena tem-
porada que se encerra do-
mingo, é acompanhado por
Jorge Amorlm, violão;
Djalma Corrêa, percussão;
e Danielle Grobsheiser, sll-
des.

A primeira semana do
ano fecha brilhantemente
na quinta-feira com a es-
tréia de Verão Vagabundo,
no Teatro Ipanema. Título
do show de Zezé Mota, que
deverá ficar nesta casa até
22 de fevereiro. Em 1978,
ela fez temporada, quase
na mesma época, naquele
palco, começando a 3 de
janeiro, mas ficando ape-
nas 15 dias. Pouco tempo
realmente para o sucesso,
a boa forma da cantora e
os cuidados de produção.

/igora ela retorna mais es-
trela, apesar de seu disco
não ter tido o sucesso cs-
porado, c com bastante
mais tempo para mostrar
talento. A direção musical
do Varão é de John Nas-
ehllríg, figurinos de Carli-
nhos Prleto e um grupo
acompanhante, sem título
especifico, bem melhor, pe-
lo nome dos seus integran-
tes, do que o antigo Mar
Revolto, do qual ela esea-
pou. A turma de agora é
composta por Magro, bate-
ria; Heivius Vilela, plano;
Marcos Palma, percussão;
Paulo Sérgio, baixo; Már-
cio Pereira, sopro; e Vitor
Biglione, guitarra. No re-
pertório, de antigo apenas
Rita Baiana, Dores de.
Amores e Trocando em
Miúdos. De novo, tudo
mais, na maioria composta
por Neschllng e GeraidLnho
Carneiro. Anunciam tam-
bém muito samba. Uma vi-
rada a verificar na carrel-
ra de Zezé. (M.H.D.)

Paulinho da Viola faz apresentação única segunda,

na Noitada de Samba do Opinião

11^ M todas as escolas os
ensaios são normais,

acontecendo hoje e amanhã.
A única exceção fica com o
Salgueiro, que realizará o sam-

ba-réveillon, pois o dia de seu

ensaio normal é domingo mes-

mo. Mas a partir da próxima
semana o mundo do samba e

do carnaval começará a ficar
mais animado, com a realiza-

ção de bailes pré-carnavales-
cos, conto os do Teatro São

José, e òs banhos de mar à fan-
tasia promovidos pela Riotur,

além de um número maior de

ensaios nas quadras das esco-

Ias. Depois das festas de fim de

ano o assunto obrigatório pas-
sa a ser o carnaval de final de

fevereiro.

Dai Treva» à lui do Sol um» Odisséia dos Ca-
rajás, hoje e amanhã, na quadra da Rua Mi-
guel de Frias, 35, Cidade Nova, cobrando CrS
30,00 de ingresso para os homens, e entrada
franca, para as mulheres. A São Carlos avisa,
mais uma vez, que os figurinos já estão sendo
distribuídos, podendo ser retirados na quadra
da escola.
ARRANCO — Desfilará na segunda-feira de car-
naval, na Marquês de Sapucai, integrando o
Grupo B, apresentando o samba-enredo Quem
Confa um Conto Aumento um Ponto. O ensaio
da escola é realizado, hoje e amanhã, na quadra
da Rua Adolfo Bergamini, 196, Engenho de Den-
tro, cobrando Crt 20,00 de ingresso para os ho-
mens, • entrada franca para as mulheres

PADRE MIGUEL — O samba-enredo Descobri-
mento do Brasil é ensaiado, somente amanha,
na quadra da Rua Coronel Tamarindo, 38, com
a escola cobrando Crt 50,00 de ingresso paia
os homens, e entrada franca para as mulheres.
IMPERATRIZ IEOPOIDINENSE - A escola faz
faz, hoje, em conjunto com a Banda de São
Bento, homenagem aos melhores do ano, con-
rando com a participação, entre outros, de Mar-
tinho da Vila, Clara Nunes, Bcth Carvalho, 'oão
Nogueira, lecy Brandão, Roberto Ribeiro. Ama-
nhã, o ensaio do samba enredo Oxumarê, len-
da do Arco Iris, acontecerá normalmente na
quadra da Rua Professor Lace, Ramos. Os in-
gressos custam CrS 50,00 para os homens e
entrada franca para ai mulheres.
IMPÉRIO SERRANO — Também classificada no

Grupo B, a escola ensaia hoie o samba-enreds
Municipal Maravilhoso, 70 Anos d. Glória, ni
quadra da Av. Edgar Romero. Madureira.
UNIDOS DE VILA ISABEL — Integranto também
do Grupo B a escola ensa.a o samba-enreda
Os Dourados Ano» de Carlos Machado hoie «
amanhã na quadra da Rua Teodoro da Silva, es-
quina de Barão de São Frii'.isco.
UNIDOS DE LUCAS - Foi também classificada
no Grupo B e apresentará o samba-enredo Rit
de Janeiro no Tempo do Debret que será en
saiado, amanhã, na quadra da Rua Maurício Lirl
da Fonseca, 680, Lucas, com entrada franca.
ACADÊMICOS DE SANTA CRUZ - O samba-en
redo Afro-Brasileiro, Seu Mundo Maravilhoso «
ensaiado amanhí na quadra da Rua do imoeno
573, Santa Cruz, cobrando Cr$ 20,00 de in-
gresso para os homens.
BLOCOS CARNAVALESCOS

B. C. FAZ O QUE DIZ — Ensaia hoje na quadri
da Associação Atlética Tiiuca, na Rua Barao de
Mesquita, 149.
B. C. INDEPENDENTES DO BARÃO - O sam
ba-enredo Moitari é ensaiado, amanha na qua
dra da Rua Barão de Petrópolis, 724, Rio Com
prido, com entrada franca. ~b7~C. BAFO DO BODE — Realiza amanhã mau
uma eliminatória do enredo Cabeça Branca, H
rmnagem a João de Barros, Braguinha, na qua
dra da Av. Nélson Cardoso. 20, - Tanquo — Ja
carepaguá.
B.C. FLOR DA MINA DO ANDARAÍ —
.manhã na quadra da Rua Leopoldo, 938, Al»
daraí, com entradi fr*nca.

CARNAVAL

MANGUEIRA — Ot ensaio» do lamba-enredo
Avalar • • Stlva Transformou*»» tm Ouro acon-
tec«m hoi» • amanhã, è partir da» 22h, na qua-
dra da Rua Viscondo à» Niterói. A escola co-
bra Cr$ 40,00 d» entrada para o» homen» • Cr$
10,00 para a» mulheres. 
PORTELA — A «scola ensaia o «amba-enredo In-
crível, Fantástico, Extraordinário hoie o amanhã
na leed "do Portelão, na Rua Arruda Camara,
81 a realiza ainda um outro ensaio amanhã, no
Mourisco, na' Zona Sul. No» dois locais, o in-
gresso para o» homen» custa Cr$ 50,00, # as
mulhere» têm entrada franca.
BEIJA-FLOR — O samba-enredo O Paraiso da
Loucura i ensaiado hoje, «manhã e segunda-
feira na sede da escola em Nilópolis, na Rur.
Pracinha Vallace Paes Leme, cobrando Cr$ 40,00

- de entrada para o» homens.
UNlAO DA ILHA - O samba-enredo O Que
Soré i ensaiado hoie na quadra do Clube dos
Funcionários da Aeronáutica, na Estrada do Ga-
leão, e amanhã no Esporte Clube Cocotá, na K.
Tenente Cleto Campeio. A escola cobra Cr$ 50.00
de entrada para os homens e Cr$ 20,00 para as
mulheres, nos dois locais de ensaio.
SALGUEIRO — O ensaio normal do samba Rei-
no Encantado da Mãe Natureza Contra o Rei
do Mal será realizado no domingo na sua qua-
dra da Rua Silva Teles, 104, cobrando CrS
50,00 de ingresso para os homens e entrada
franca para as mulheres. Hoie, a escola faz ain-
da uma roda de samba com entrada franca.
SÃO CARLOS — A escola ensaia o samba-enredo

I
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Pintura dc Érico dc Freitas

MAIS 

um fim áe semana
com várias galerias
em recesso. Somente
na terça-feira elas

reabrem suas portas, mas sem
nenhuma grande mostra cm

especial. O único vernissage
acontecerá dia 4, na Galeria
Macunaíma, onde Érico de Freitas
apresenta suas pinturas místicas.
São 20 obras que vão desde a
Anunciação até a Ressurreição.

COUTIVA — Olim» ilo Abelardo Znli/nr, AntA-

nio Mili, Blfiiico, D|fliilro( Floriano Tolxolra, Joi*

Maria, loontlna, Manoel Santiago, Mlllon Dacoi-

|«, Morlconl, Nowton Rofonde, PloKlna Chocai-

cl, Nevwilclo Fonioca, Sami Mnllar « Volpi. Oue.

ilibara Oalarta da Alia, Rua loluolra da Mulo,

30/A. Sem Indicação cia hotérlot.

COUTIVA — Obrai do Maulai Noiva, Aíoredo

Coulinho, Mnnool Santlouo, Uitadnl » oulroí,

SagHirle, Av. Copai iabana, 433, lo|a J. Olaria-

monto, djl IQli At 22h.

ÍUClllO Dl AlIUQUItlQUI - Ólooi. Muiau

HUlérlro da Ittada da Rio da Janalro, Rua Pro-
ildonto Pedreiro, 7B — IntjA (NllorAI). Do 3a. a

domingo, dat l.lh »• l/li. At* dia VII do lo-

verolro.

HÕVÃtlÍNOUAOlNI DA JÓIA ARTIfANAl"-
Moilra do Iroliallmi do SArulo Mnllnr, Elloto
Mourão, Mnrlnoto Onnlm, fornnndo Horícllto,
RulK.ni Dol Gludlco o Mareio Mnllnr. Muiau Ml»-
t&rlco de lotado, Rua Preildonte Podrolrn, 711,
IngA, Nlloról. Do 3a. • dom., dm I3h li I7h,
Al A dia 31 da |nnolro.
MÕÍtmTdÍ NATAl - Expoilçüo do plnlurai o
atr.iillurai do aulorot Ignorado), quo lAm como
toma o Nnt.it. Muiau Nacional do Bolai-Artei,
Av. Rio Branco, 199. Do 3a. o An., dm IVIitlOm
Ai lllh.lOm a iAb, a dom., dal ISh Ai lllh. Até
cila 31 do Innolro.
ÍXPÒSIÇAcTdÊ FIM D_TÃNÕ - OÍnoi do Annn
lolycln, Toroin Mlrnndn, Fayga o oulro». Gravura
Braillalra, Rua Bollord Roxo, 161 — iobrnlo|a
II. Do 2n. o An., dm I5li Ai 21 li.

OFICINA Dl 0RAVÜ1Ü71ÍM~ÃNÕ~DE—TRABA-
IHO — Moilra doi trnbnlhoi do Alrlon lnr«|a,
FIAvIn Tnvnrai, Knlmn Murtinho, Nowlon Cnvnl-
cnnll, Oimnr Foniocn, Rlcnrdo Quolro* o oulroi.
Muiou Hlitirlce de Eitade, Rua Prcildonlo Pn-
drolrn, 7(1, InnA — NllorAI. Do 3n, a dom., das
13h As 17h. AtA dln 3 do |nnolio,
COIETIVA — Obrai do Slçinud, Roberto Mn[in-
Ihniii, Ivíiii Frollas o Clnudlo Kupormnn. Galaria
AndrAa Sigaud, Run Vlic. dn PimjA, 207. lo|n
307. Uo 2a. o Aa,, dm I3li30m At 22h. AtA dln
15 do Innolro.
MOSTRA DE PRESÉPIOS - Trnbnlhoi do ÕõTÃ,
Adnllon Fornandoi « outros. Contro Cultural
Paichoal Carloi Magno, Cnmpo do S. Bonto, NI-
torál, Dlnrlnmonlo, dm Mh il 22h. Ati amnnhi.

ACERVO — Obrm do Tomlo Ohtnko, Roborlo
Mnrjnlhüoi, Volpi, João Cnmnrn o wjloçõo do

(irnviirm brntllolrn]. Galaria Saramonha, Rua
MnrnuAi do S, Vlconlo, 52/165, Do 2n. a 6a„
dnn 13h As 22h o iAb„ dn» 15b Ai 171),

ACERVO — Eicullurns do Bruno Glorrjl o Vntco
1'r.ido o plnlurm do Marclor, Mabo o Jo»6 Mn-

rln, Oalarla Domui, Run Joana AngAllca, 1111.

Do 7n. a An., dm Mb Al 22b., lAb., dm lAh

Al 21b. AlA dln 17 do |nnalro.  _
Cl AUDIO VAIÉRIO - PlnlUM o di.ionl.ot, Con-
tre Cultural Paichoal Cariei Magna, Campo da
S, Bnnlo,, Rua CllArlo da SA, i/n», knrnl, Nilo-
rói, Dlnrlnmnnln dm Mb Al 22b, Ali. nmnnbn,

ARTESANATO — Mnilrn do Irnbnlboi om co-
rninlin, madeira a tocldo doi Inlornoi dot Pro*
ilclloi Edgar Coiln o Vlolrn Fnrrolra Nolo, Con-
tro Cultural Paichoal Cariei Magno, Cnmpo dn
S, Bnnlo,, Run CilAclo do SA, l/n», Icarnl, Nlta-
rói. Dlnrlnmnnln ilm Mb Al 22b. Al* nm.nilw.

OERALDO SALVADOR Dl ARAÚJO - Serigrofioi.
Galaria Santa Toroia, Run MnuA, I3A, Snnln To-
rato, Do 2n, n iAIi,, dm Mb Ai 21b, Úlllmo dln.

da litade, Rua Proi. Pedreira, 7B, IngA, NllorAI.
Do 3a, a dom., dai 13b ti 17b, AtA dia 28 do
lovorolro,   
SILVIA CHAIRIO - plnturil. Oatarlai 

'lérgla

Mllllit, Funarte, Rua Araújo Porlo Alogre, 80.
Di 7a. a An., dal 10 Ai 18b. Úlllmo dia.

ANTÔNIO CITRANOUIO 
"-" 

Êicuílurãi" • traba-
Iboi, arloianali. Centra de Paiejuliai lerubara,
Av. BiAi di Pina, 23/203, Ponha. Da 3n. a dom,
dm I3h Ai IBh, AtA dia 10 do laneiro, _
PROJITO ARCO-ÍRIS - Moll. I tio trabalhos
da 10 artlilai cearimoi o do inlo gaúchoi. Oa-
laria Radrlge Moda Franca de Andrade, Funarte,
Rua Araú|o Porlo Alogre, B0. De 2a. a 6a„ dm
9 Ai 18b, Úlllmo dia.

DIANA NAPOLITANA - Plnlurm, Galeria de Ar-
te IS, Run SI.|U»lrn Cnmpoi, M3, lo|n B5. Do 2n,
a «oli,, dm 10b Al 22b.

VENUS REVISTADAS - Moilra do Álbum com
70 lorlgraflm do arllitn Mlllon Dncoiln, Oalorli
Agoro, Run BarSo da Torre, 1B5, De 2a. a Aa.
dm IO Ai 20h. Úlllmo dia.

COLETIVA '-'Plnlura) da Edd»:Ntlion tle Mello,
EvIlAilo lopoi, Gulmn, JoiA Pnulo Morolra da
Ioiim'1 íi, U//nrint, RomAnolll m oulroí, lucatax-

po, Av. Prlncom linbol, 350. Do 2n, a An„ dm
Mh Ai 22h.

CHICO ALBUQUERQUE-- Fologrnhni do Irulai,
Oalorla Bonino, Run Bnrnln Rlbnlro, 57B, Do 2a,
a iAb„ dm lOh Ai 121) o dm IAIi Ai 21 li. Al*

amnnliSt

ÒREOORV FÍNK~^Tinlurni. Òaíorla Quadre, Rua

Marciufli de S. Vlconlo, 52/332. Do 2a. a lib„

dm 15 Ai 22h. AlA dia 12 de Jnnolro.

ARTE ÁFRICA — Moilrn do mAicnrm, eicullurm,

arinm, iir.liumi.nirn muticnli, |Alm e veitlmon-

lm do div_.rr.iii Irlboi nirlcnnm. Galaria Oca,

Run Jorigodolroí, M-C. Do 2a. a 6a., dm 10b

Ai 19b. Último dln.

ANETTE BERGE — Eicullurnt om bronze. Hotel

MAridlen, Av. Allnnllcn, oit|ulnn do Av. Prínco-

¦n Imbol. Dinrlnmonto, dm I2h Ai 22h. AtA dln

7 do jtinotro.
STANISLAWIEP — Grnvurni om aço. Hotel Na-

cional, Av. Nlomoyor, 769, S. Conrndo. Diária-

monto, dm 10b Ai 22h. AlA Amnnhõ.

BATISTA Ê MÃDV - Plnlurm e iãihül. lato Clu-

bo do Rio de Janeiro, Av. fmlour, i/n° Som

Incllcnçno do borArio. AlA amanhã.

LEQUE — Moilra do 16 po;m. Muieu Histórico

COMPOSITORES QUI PINTAM - Plnlurm o oi-
cultural dl Alcyr Plrai Vermelho, Caplbi, Dorl-
vai C.eymml, Fernando Lobo, Franclico Carlot,
Gmlno Formontl, Guilherme de Brito, Heitor doi
Prnrarei, Humberto Tilxilri, João da Baiana,
lui/ CIAudlo, Mamilnho Araú|o, Momueto, NAs-
iam, Nelion Sargento a SArgio Ricardo. Muiau
da Imagem e da tem, P;a, Rui Barbou, I, De
2a. a 6a„ dai 13b Ai IBh. Úllmo dia.

PRESÉPIOS — Moilra da preiAploi de barro,
mndolrn, Incido e lomonle», felloi por nrtoiioi
dn cinco Eitndoi. Muieu de Artoi a Tradlfíoi

Popularai, Run Pret, Pedrolra, 78, IngA, NiterAl.

Do 3a. a dom., dai llh Ai 17h. AlA dia A de

Innolro.
ORAVURAS 71 - Obrm de Ana Vlrglnln, Por-
rmndo Tnvnrei, Holoiia Pirei Forrolrn, laia flr*.

gn, JoiA Alllno, JolA dn Paixão e oulroí. Gale.
ria Divulgafão e Peiqulia, Run Mnrla AngAlica,

37. Sem Indicação de horArloi,

COLETIVA DE~NATAL - Obrm do SAnla Slrova
Aclhoma, Telmn Mirim, Gnvn/zoiii, Sheila f.li/irln

o Oclnclln, Roberto Alvet Atelier, Av. Princmn
Imobi, IBC, lo|a E. De 3n. a ini,., dai ISh Ai
22h,

MINÍGRAVURAS - Trabalhoi do Nni^íõ_Tc"nvnI.
cnntl, lirln Pnlomblnl, Porcy Doano, Chnla Zl«-
mnn o oulroí. Iitampa, Rua Vlicondo de Pira|A,
82, %l 105. Do 2a, a 6a„ dm lOh Ai I9h, Sn.
nl* 22h, iAb„ dm lOh Ai Mh.
RAÜl DE MÕ>ÍÃETWlÕÃ~^~Mo»lra comemora-
tive do conlonArio de naiclmonto do ex-Gover-
nador fluminense com exposição do documon-
tnçno política, conoornfln e objotoi do uso pes-
loal. Musel Histórico do Estado, Rua Pres. Pe-
dreira, 7B. IngA, Nlloról. Do 3». a dom., dm I3h
As 17b. Último dia.

\ Ammm\ \\\-
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Soprano
Fátima Alegria

Múxif.íi

A Missa Bre vis de
Bach apresentada recente-
mente em primeira audi-
ção na Sula Cecília Meire-
íes será executada nova-
mente, este sábado, pelos
mesmos intérpretes, no sa-
lão nobre da Associação
Atlética Banco do Brasil
(Av. Borges de Medeiros
828), numa promoção do
Banco do Brasil. O concer-
to será completado por tre-
chos do Messias de Haen-
dei cantados por Fátima
Alegria e Lúcia Dittert, so-
listas da Missa, de que par-ticipam também o coral da
UFRJ e a Orquestra Pró
Música, sob a regência do
maestro Armando Praze-
res.

AONDE LEVAR AS CRIANÇAS
O RAPTO DAS CEBOLINHAS - Texto do Maria

Clnm Mnclindo. Direção do JosA Lnvigno. Com

Morcio Trigo, Mnrio CosU, Pnulo Molln e outros.

Teatro Opinião, Run Siqueira C.inipos, M3

(235-2119). SAb. a dom., Ai 15h. Ingrossoi a

G$ 40,00. AlA domingo.

A HISTÓRIA DÓ bÕTtUNGÃO - Texto do Ale-

xnndro Mnrqucs. Direção do JosA Roborlo Mon-

des. Direção musicnl do Paulo Guimarães.
Com Adelmo Rodrigues, Evernrdo Sena,

Frank Freilas. Helena Rcao e oulros. Teatro Caia.

Grande, Av. Afrnnlo do Melo Franco, 290

(227-6475). 5a. e sAb., As 17b. Ingressos n Cr$

50,00. Musical simples c divertido inspirado no

folclore brasileiro (A.M.M.). Domingo não ha-

verá espcláculo.
MATUTA — Texto do M. Cena. Diroção do Mar-

conde» Mesquou. Com o grupo Asfalto Ponto

de Partida. Case do Eitudante UnivonitArio,

Av. Rui Barbosa, 762. 5a. a 6a., As I6h30m.

Ingressos a Cr$ 30,00 o Cr$ 20,00. Partindo do

uma idéia muito criativa, « montagem «o perde
num espetáculo confuso e dispersivo. (M. de A.)

OS SALTIMBANCOS — Adaptação de Chico Buar-

que da peça de Sérgio Bardotli. Direção do

Antônio Pedro. Cenários e figurinos de Maurício

Setlc. Com Otávio Augusto, Antônio Pedro,
. .Tessy Callado, Elba Ramalho, Tomll e Coro In-

fantil. Teatro Clara Nunai, Rua Marquês de S.

Vicente, 52 (274-9696). Sáb. Ai 16b a 17h30m

a dom. Ai 15h. Ingressos e Cr» 60,00. Inteli-

fonte adaptação de Oi Múiicoi da Brimin, de

ótima nível a de Intensa comunicabilidade com

a platéia infantil. (A.M.M.). Domingo não haverí

espetáculo.

JOSÉ' DE MARIA — Toxlo e direção de luii

Sorol. Com o grupo Kobukl-No: Suely Poggio,

Mario Alico Jncobinn, Gullhormo Sanlana e ou-

tros. Teatro Vanucd, Run Mnrqucs do S. Vlcon-

to, 52/3.°. Sáb. e dom., Ai 16h. Ingressos a Cr$

50,00. Domingo não bovorá espotáculo^

Ã CAMINHADA DO ESPANTA TUDO" NAS ASAS

DA GRALHA AZUL — Pcçn com otorei bonecos

do Marildo Kobnchuk. Direção Mnnool Kobo-

chuk. Com o grupo Correta: Diana Ribeiro, Jor-

ge Crosoo, Tônico Sonro» o outros. Teatro Ca-

cilda Becker, Rua do Catolé, 33B (265-9933).
Sáb. e dom., Ai lóh. Ingressos e Cr* 30,00.

O encanto e a bolezo do espotáculo compon-

iam os fraquezas do texto, graças aos bonocoi
admiráveis. (A.M.M,). Domingo não haverA es-

petáculo.
CANTARES EM DESAFINO - Toxto do Eugônlo
Santos o Ronaldo Florontino. Direção do Eugônlo
Santos. Com Creuia Amaral, Fátima Valença,
Nadia Carvalho, Samuel Costa e outros.
Teatro Cândido Mondei, Rua Vise. do Pirajá,
351. Sáb. e dom., As 16h30m. Ingressos a Cr$
50,00. Sutileza e sensibilidade quo so dirigem
A inteligência infantil em espetáculo muito sim-

pátlco. (A.M.M.)
NÃO TÁ AQUI, NÃO TÁ LÁ, ONDE E' QUE
TÁ? — Criação coletiva do grupo Auê. Direção
de Michel Robin. Teatro Opinião, Rua Siqueira
Campos, 143 (235-2119). Sáb. e dom., As 17h.
Ingresso! e Cr$ 20,00. Um exercício de criativi-
dade bastante divertido. (A.M.M,). Até domingo.

O DRAGÃO E A FADA - Texto de Carloi Ura
a Nelson Llm da Barroi. Dir. de Carloi Lira. Mú-
ilea doi autorei. Com CacA Silveira, Llgla Diniz,

Alico Vlvoiroí, Pretinha, Elvlra Rocha e outroi.

Teatro Vanucd, Rua Marquei de S, Vlconlo,

52/3.° (274-7246). SAb. e dom., Ai 17h. Ingroisoi

o Cr$ 50,00. Toxlo love e engraçado cm oipotá-

culo' divertido quo doimlfifica os historio» tradl-

cionais. (M. de A.). Domingo não haverá espo-

ticulo.

ÍT REVOLUÇÃO DOS PATOS — Toxlo de Walter

Quaglla. Diroção do JosA Roberto Mondei. Mú-

ilcns de Chico Buarque, Oclávlo Burnlor o Wrlgg.

Com Grondo Ololo, Ruth de Souza, Alby Ramos,

Both Erlhal, Allno Mollnnrl e oulros. Teatro doi

Quatro, Run Marquês r4o S. Vlconte, 52/29

(274-9895. Sáb., Ai 15h30m e 17h. Ingressos a

CrS 60,00. Texto fraco em produção cuidada e

diroção inlellgonte resulta em espetáculo «impA-

tico e divorlido. (A.M.M,). Até amanhã.

QUEM MATOU O LEÃO? — Peça Infanto-juvenil
do Maria Clara Machado. Dir. da autora. Com
Sura Bordltchovsky, Maria Clara Mourthé, Maria
Cristina Gntli, Bia Nunes, Milton Dobbin, Bernar-
do Jablonskl e Cristina Rego Monteiro. Teatro
Tablado. Av. Lineu do Paula Machado, 796

(226-4555). Sáb. às 17h. Ingressos a CrS 40,00.

Espotáculo multo bonito e cheio de recursos,

com ótima intorprotação, cenários, figurinos e

música. (A.M.M.). Até amanhã.

A VIAGEM DE UM BARQUINHO - Texto o di-

reção de Sylvia Orthof. Com o grupo Caso dl

Ensaios Fátima, Gê Menezes, Robson Guimorãei,

João Moita e Zé Carlos. Teitro Nacional de Co-

média, Av. Rio Branco, 179 (224-2356). Sáb. Ai

15h e 16h30m a dom,, As lóh. Ingressoi

a Cr$ 30,00. Ai peripécia» dlver*ida» e como-
ventei da busca da liberdade em uma monta-

gem de granda vitalidade. A, M. M.). Domingo
não havorá espetáculo. ^^

NO REINO DAS FADAS — Toxto e direção de
Dométrio Nlcolou. Com o grupo Molln. Teatro
da GAvea, Rua Marquês de S. Vicente, 52/49.

Sáb., As lóh a 17h. Ingressos a Cr$ 40,00. Até

amanho. ^^

O'LEITEIRO E A MENINA NOITE - Texto de

loõo dm Novos. Direção de Jorginho do Cnrva-

lho. Com o grupo Mlxlrico. Teatro do Sesc Tijuco
Rua Barão do Mesquita, 539 (288-6197). Sáb.,
c dom. As lóh. Ingressos a 40,00 o Cr$ . . .
15,00, associados. Excelente texto mágico e lúdi-

co com especial deslaquo para a bolcza visual

da montagem. (M. de A.).

CINDERELA, A GATA BORRALHEIRA - Texto e

direção de Jair Pinheiro. Teatro Tereia Raquel,
Rua Siqueira Campos, 143 (235-1113). Sáb. e
Dom., As 17h. Ingressos a CrS 40,00.

EMÍLIA, A BONECA TRAPALHONA NO SITIO
DO PICA-PAU — Texto a diroção de Oswaldo
Ferra. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269

(287-9871). Sáb. a dom., As 18h. Ingressos a
Cr$ 40,00.

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES - Pro-
dução de Roberto de Castro. Com o grupo
Carrossel. Teatro de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva
269 (287-0871). SAb,, às 17r. Ingressos a CrS
40,00

PAPAI NOEL NUM LINDO SONHO DE NATAL -

Texto e direção de Dino Romano. Taatro de Boi-
so, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871). Sáb.,
e Dom., As lóh. Ingressos a CrS 40,00.

CHAPEUZINHO VERMELHO - Direção di Ro-

berto de Castro, Com o Grupo Carrossel. Toa-
tro da Bolso, Av. Ataulfo do Paiva, 26? ....
(287-0871.) Dom, As 17b. Ingressos a CrS 40,00.

QUEM CONTA UM CONTO.,. AUMENTA UM
PONTO... — Tex'o e direção de Celso Baquil e
Ari de Oliveira. Com Colso Baquil, Ari do Oli-
veira e Mauro César. Sesc de Engenho de Den-
tro, Av. Amaro Cavalcanti, 1 661. Sáb., As ISh
e dom, As 17h. Ingressoi a Cr$ 20,00 e Cr$
15li,00, associados. Até dia 7 de janeiro.
ERA URSO? — Criação coletiva do grupo Pira-
tas de Lona. Música de Chico Sérgio. Casa do
Estudante UnivonitArio, Av. Rui Barbosa, 762.
Sáb. Ai lóh. Ingressei a Cr$ 40,00. AtA ama-
nhã.

O REINO ENCANTADO DE PAPAI NOEL - Tex-
to e direção de Lca Patró. Teatro Tereia Ra-
quei, Rua Siqueira Campoi, 143 (235-1113). Sáb.
e dom. Ai lóh. Ingressoi a CrS 40.00.

A COLHER MÁGICA DE MONSIEUR LOLO - Tex-
to de Lúcio Gentil e Helena do Oliveira. Dire-

ção ds Clíiudíomar Carvalhal. Com o grupo Apo-
calipse. Teatro da Galeria, Rua Sen. Vergueiro,
93 (225-8846). Sáb. e dom. àt lóh. Ingressos
a Cr$ 40,00.

FESTIVAL DE PALHAÇOS - Show musical com
mágicos e palhaços. No intervalo apresentação
de Dilu Mello e seu acordeon. Teatro da Ga-
laria. Rua Sen. Vergueiro, 93 (225-8846). Sáb.
• dom. Ai 15h. Ingressos a Cr$ 40,00.

VIAGEM AO MUNDO AZUL DE ITAPORANGA -

Texto • direçõo de Adalberto Nunes. Com Ivan
Morlino, Gedivan, Angela Dantas a outros. Tea-
tra da GAvn, Rua Marquês dl S. Vicente, 52.

Hoie, Ai 15h. Ingressos » Crt 40,00. Domingo
nao haverá espetáculo.

FESTA NO SITIO — Texto do Brigitte Blair. Com
André Prevot, Luci Costa, Samanta e oulroí.
Toatro Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51
(236-6343). Hoje, As lóh. Ingressos a CrJ 30,00.
Domingo não haverá espetáculo.

PÂO DE AÇÚCAR — Programação: Toatro de
Marionetes - às 10h30m, 12h30m, 14h30m, 15b
30m. Muieu Antônio da Oliveira. Aberto As 1 Oh
As I8h. Av. Pasteur, 520 (226-0768). Ingressos
a Cr$ 35,00, crianças de quatro a 10 anoti e Cr$
70,00, adultos, incluindo e passagem do bon-
dínho.

BINGO, O COELHO XERIFE - Texlo de Brigit-
to Blair. Direção de André Prevot. Com Lucl
Costa, Alex Mallos, Sofia Rossi e oulros. Tealre
Brigitte Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (236-6341).
Hoje, às 17h. Ingressos a CrS 30,00. Domingo
não haverá espetáculo.

NO REINO} DA BICHARADA - Texto e direção
de Hamilton Tostes. Com Charles Miara, Marle-
ne Alves, Joseph Santos e outros. Teatro do
Centro Cultural Condido Mendes, Rua Vise. de
Pirajá, 351. Hoje, às I5h. Ingressos a CrS 40,00.
Domingo, não haverá espetáculo.

ÕUÍM^QUER FAZER ALGUMA COISA NO REINO
DO FAZ NADA? — Texto de William Gonzales.
Direção de Fernando Paliotot. Com Abelardo Ju-
nior, Edson Mourão, Nüce Alves e outros. Ag-
ditório da ABI, Rua Araújo Porto Alegre, 71/
9o. Sáb, As lóh. Ingressos a Cr$ 40,00. Até
amanhã. Ver Filmes Infantis em Cinema.

CONJUNTO ACROBÁTICO MUNICIPAL DE WU
HAN. Var detalhes em Show.
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A Revolução dos Patos, estrelada por Grande Otelo, encerra
amanhã sua carreira no Teatro dos Quatro

Há ótimas escolhas
entre peças

ESTE 

fim de se-
mana, as crian-
ças estão bem

.' servidas de programas.
Nas telas, quem quiser
fugir dos Trapalhões

!; tem pelo menos três es-
: colhas bastante razoa-
;. veis. Duas delas saem

; diretamente dos estú-
i; dios de Walt Disney
! i (Bernardo e Bianca em

Missão Secreta e Fanta-
.' sia) e acabam mesmo
; sendo uma oportunida-

de interessante para que', se compare as preten-
T soes ambiciosas e pseu-

do-culturais do musi-
cal, com o entreteni-
mento posto em fórmu-
Ia do policial com os ra-
tinhos. A outra opção
cinematográfica é espe-
cialmente atraente para
os mais velhinhos, que
já sabem ler, e para os

adolescentes: O Princi-
pe e o Pobre, com óti-
mo elenco, traz de vol-
ta o -excelente livro de
Mark Twain.

Em teatro, vale a pe-
na lembrar que este é o
último fim de semana
em que é possivel com-
prar ingressos a preços
populares nas Kombis
da campanha Teatro pa-
ra o Povo. Mas não des-
perdice essa oportunida-
de indo ver bobagem. Le-
ve as crianças ao que é
bom. Por exemplo, Os
Saltimbancos «u Quem
Matou o Leão?, A Via-
gem de um Barquinho
ou Cantares em Desafi-
no. Se a garotada qui-
ser escolher uma his-
tória de fadas, fique
com O Dragão e a Fada
e estarão todos muito
bem servidos. Se quise-

rem uma história de bi-
chos, A Revolução dos
Patos não faz mal a nin-
guém. Os pequeninos
vão se encontrar com
A Caminhada do Espan-
ta-Tudo nas Asas da
Gralha Azul, os maiores
poderão apreciar melhor
A História do Boi Tun-
gão. Todos esses espeta-
culos merecem ser vis-
tos bem como José de
Maria, O Leiteiro e a
Menina Noite, Era Ur-
so? ou Nãò tá aqui, não
tá lá, onde É que tá? Ir
ao teatro com as crian-
ças poc> ser uma fes-
ta. Não desperdice tem-
po e dinheiro transfor-
mando essa alegria no
peso de uma chateação
ou numa gritaria enca-
lorada.

Ana Maria Machado
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Bonecos de A Caminhada do Espanta Tudo
nas Asas da Gralha Azul: Teatro Cacilda Becker

Elenco de Cantares em Desafino:
Centro Cultural Cândido Mendes

Tessy Callado em Os
Saltimbancos: Teatro Clara Nunes

O Leiteiro e u Metuift iu,ue:
Teatro tio Sesc da Tijuca
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DE AMANlíÃ

Art Car ney
c Chief

Dan George
clu Harry,

o Amigo
de Tonto
(canal 4,

23h)

Elizabeth Taylor está multo bo-
nila e amadurecendo como atriz em
Disque Buttcrflcld 8, seu primeiro
filme depois da traqueotomia que ln-
terrompeu as filmagens de Cleópatra,
c Romy Schneider merecia coisa me-
lhor que Um Amor de Vizinho para
estrear no cinema americano, não
obstante a presença prestigiosa de
Jack Lcmmon.

Completam o programação um
musical valorizado pelo elenco, Três
Palavrinhas; um filme de guerra sem
inspiração, Ataque dos Mil Aviões; a
biografia do criador de estrelas, Zieg-
fokl: O Homem o Suas Mulheres; e
uma comédia nacional interessante,
Os Paqucras, cot» Reginaldo Farias
multo à vontade.

14h — Canal 4 — Tris Palavrinhas (Three lltlle

Words). Americano (50) do Richard Thorpo, com

Fred Aslolro, Vora Ellon, Rod Skollon (cor).

21h - Canal II - Ataque dos Mil Aviões (The
Thousand Plane Raid). Americano de Boris Se-

gal, com Chrislophor Goorgo, lorolno Slophens

(cor).
2lhl5m - Canal 4 - Ziegfeld: o Homem *

Suas Mulheres (Ziogfold - th* Man and His

Women). Americano (78) do Buzz Kullk, com

Paul Shonnr, Samantha íggar Barbara Par-

klns, Valerlo Perrlne, Pameln Peadon (cor).

íJMSm - Canal 4 - Disque lutterfleld I (»ut-
terlield I). Americano (60) de Daniel Mann,

com Ellrabelh Taylor, laurence Harvey, Eddie

lislior (cor).

IhISm - Cannl 4 - Um Amor de Vlilnho

(Oood Nelghbor Sam). Americano (64) de Da-

vid Swlfl, com Jack lommon, Romy Schneider,

Dorothy Provlne (cor).

3MSm - Cannl — Os Paqueres. Brasileiro

(69) de Rcglnnlclo Farias, com Reginaldo Fn-

rias, Irone Slofanln, Darlone Glória, Jotó Lov/-

goy (cor),

DE DOMINGO

Da programação vale destacar Os
Criminosos Não Merecem Prômlos,
aventura humorística de Paul Neio-
man às voltas com espiões, e o último
Refúgio, com belos cenários, uma fo-
tografia a cores deslumbrante e a pre-
sença da brasileira Florlnda Bolkan.

Os demais são Morrendo de Me-
do, comédia da dupla Lewls-Marlin
da qual Carmem Miranda consegue
como sempre se salientar; Canção
Inesquecível, pretensa biografia do
compositor Cole Pórter, com magnifl-
co score musical e bons bailados;

a versão cinematográfica ae um mu-
slcal da Broadmay, A Lenda dos Bel-
los Perdidos, sem nada a recomenda-
Ia, c O Orunde Motim, filme custoso
que Marlon Brando tumultuou com
suas exigências.

I4h - Canal 4 - Morrendo d* Medo (Scared

Stlffj. Americano (53) de George Marshall, com

Jorry Lev/ls, Dean Martins, Carmor*l Miranda

(p & b).

1lh30m - Canal 2 - Can-io ln*squ*clv.l

(Night and Day), Amoricano (46) do Michael

Curti/, com Cary Grant, Aloxls Smith, Mary

Martin (cor).

21h - Canal 11 - Os Criminosos Não Mera-

cem Prêmios (The Prlie). Amoricano (65) de

Mark Robson, com Paul Newman Elke Som-

mar (cor).

22h30m - Cannl 6-0 Ultimo Relógio (Th*

last Valley). Britânico (70) de Jnmes Clavell,

comOmnr Shariff, Michael Caine, Florlnda Boi-

kan (cor).

14h - Canal 4 - A lenda dos Beijos Perdidos

(Brigadoon). Americano (54) de Vincente Min-

nclli, com Gene Kelly, Cyd Charla», Van John-

son (cor).

24h - Canal 7-0 Grande Motim (Mutiny on

the Bounty). Americano (62) de Lewis Mitos-

tono, com Marlon Brando, Trevor Howard, Ta-

rita (cor),

OS FILMES DE HOJE

O _csem*pe7i/io premiado de Art
Camey e a ponta brilhantemente de-
fendida por Geraldine Fltzgerald —
numa cena de intensa melancolia —
tornam Harry. o Amigo de Tonto a me-
lhor recomendação de hoje. Mas ainda
podem ser vistos Shenandoah, co?;i be-
Ia fotografia a cores c uma sensível
interpretação de James Stewart; Um
Homem de Sorte, sátira social do di-
retor-de If com o autor de Laranja Me-
canica, e Assalto ao Trem Pagador,
policial brasileiro bem conduzido e in-
terpretado.

A PRINCESA E O PIRATA
TV Globo - 14h

(The Princess and the Pirate) - Produção norte-

americana de 1944, dirigida por David Butler.

Elenco: Bob Hope, Virgínia Mayo, Walter Breu-

nan, Walter Slezak, Victor McLaglen, Hugo

Haas, Maré Lawrence. Colorido.

<** O temível pirata Gancho (McLaglen) av

salta caravela em que viaja uma princesa (Mayo),

•alva por um ilusionista (Hope) com a ajuda

de velho corsário (Brennan).

O OTÁRIO E A VIGARISTA
TV Tupi - 15h

(The Birds and the Bees) — Produção norte-

americana de 1956, dirigida por Norman Tau-

rog. Elenco: George Gobel, Lavid Niven, Milzi

Gaynor, Fred Clark, Reginald Gardiner, Harry

Bellaver, Hans Conried. Colorido.

** Durante viagem transatlântica, rapaz sim-

plório (Gobel) sofre o assédio de um jogador

trapaceiro (Niven) que usa a filha (Gaynor) <»

mo Isca, mas nio coni* com • Interferência d*

Cupido.

SHENANDOAH
TV Studios — 21h

(Shonandoah) — Produção norte-americana de

1965, dirigida por Andrew V. McLaglen. Elen-

co: James Stewart, Rosoniary Forsyth, Kalhnri-

no Ross, Glenn Corbalt, Patrick Wayne, James

Recd, Doug McCIurc. Philio Alíord. Colorido.

.)(£* Faiendoiro da Virgínia (Stewart) luta

para manter sua familia afastada da guerra et-

vil oue incoidoia o pais, mas vè uma do suas

filhas (Forsyth) se apaixonar por um soldado

confederado (McCIure) e perde um filho no

conflito, o que o deix» acabrunhadn.

SOCORRO!
TV Educativa - 22h50m

(Holp!) — Produção britânica de 1965, diri-

gida por Richard Lestes. Elenco: os Beatles, Leo

McKern, Eleanor Bron, Victor Spinolti. Colorido.

** Alto sacerdote oriental persegue os Bea-

tios cm torno do mundo porque um deles (Rin-

go) possui um anel sagrado.

HARRY, O AMIGO DE TONTO
TV Globo - 23h

(Harry and Tonto) - Produção norte-americana

de 1974, dirigida por Paul Mazursky. Elenco:

Art Carney, Ellen Burstyn, Chief Dan George,

Geraldine Fitzgerald, Phil Bruns, 'oshua Mostel,

Melaine Mayron. Colorido.

4^;** Viúvo septuagenário (Carney) • despe-

jado de seu apartamento condenado à demoli-

ção e passa algum tempo com o filho (Bruns)

e a filha (Burstyn). Durante suas viagens se

envolve em vários incidentes • faz camarada-

gem com adolescente (Mayron) que fugiu de

casa. Oscar de melhor ator.

UM HOMEM DE SORTE
TV Bandeirantes — 0hl5m

(OI lueky Man!) — ProduçSo bn'anica de 1973,

dirigida por Lindsay Anderson. Elenco: Malcolm

McDowoll, Arthur Lowe, Ralph Richardson, Ra-

chol Robor.s, Mona Washbourns, Helon Mirren,

Dandy Nlchols. Colorido.

*** A odisséia de um vendedor Inexpe-

riente (Dowell) que dopois de agir por algum

tempo como financista internacional, se expon-

do a corrupção • * hipocrisia dos poderes so-

dais, • preso como espião.

ANA TERRA
TV Globo - lh

Produção brasileira do 1971, dirigida por Dur-

vai Garcia. Elenco: Rossana Ghessa, Geraldo

D'EI Rey, Pereira Dias, Antônio Fagundes, Rc-

Jane Schumann, Pedro Machado, Vânia Elisa-

beth, Naido Ribas. Colorido.

** Rio Grande do Sul, século II — Filha

de fazendeiros, Ana Terra (Ghessa) se «pai-

xona por mestiço (Rey) com que tem um fi-

lho, mas • familia não «ceifa sua ligação com

um homem considerado Inferior.

ASSALTO AO TREM PAGADOR
TV Globo - 3h

Produção brasileira de 1962, dirigida por Ro-

berto Farias. Elenco: Eliézer Gomes, Reginal-

do Farias, luisa Maranhão, Ruth de Souza,

Grande Otelo, Atila Iório, Helena Ignez, Frego-

lente, Wilson Grey, Jorge Dória. Preto e bran-

co.

*** Quadrilha assalta o trem pagador da

Central do Brasil a seu lider (Gomes) reco-

menda que não gastem o dinheiro por ai-

gum tempo para não atrair • policia, mas a

emante (Ignez) de um dos assaltantes (Farias)

põe tudo a perder.

MUSICAIS E
BALES SÃO

PONTOS ALTOS
DA PROGRAMAÇÃO

CANAL 2

T6h — Aula de Yoga.
16h30m -Telecurso 29 Grau — Aula de Ma-

temática.

16h45m — Nossa Terra, Nossa Gente - Hoie:

São Paulo: Personalidades.

17hl5m — Stadium — Esporte Amador — Hoje:

As Regras Básicas do Iatismo.

17h30m — Aula de Ginástica.

18h — Er» uma Vez - História para crianças.

IShlSm — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Novela

infanto-iuvenil baseada na obra de Monteiro

Lobato: Hoie: Cupido Maluco. Com Zil-

ka Salaberry, Reny de Oliveira, Alexandre

Marques, Jacira Sampaio e outros.

18h45m - Arco-íris - Programa infanto-juve-

nil com filmes e desenhos animados: Gladys •

seus bichinhos, teatro de bonecos, Betty Boop,

Minha Amiga Flicka, Abbot e Costelo, os Ba-

tutinhas. Participação do desenhista. Daniel

Azulay.
20h45m — Telecurso — Aula de Matemática.

jlh - A Verdade de Cada Um - Programa

jornalístico.
j2h — T978 — Entrevistas e comentários sobre

a atualidade.
J2h40m - lições d* Vid» - Comentário de Gil-

son Amado.
22hS0m — Cadernos de Cinema — Filme:

Socorro.

18h — A Sucessora — Novela de Manoel Car-

los baseada no romance de Carolina Nabuco.

Dir. de Herval Rossano. Com Suzana Vieira,

Rubens de Falco, Natália Timberg, Aríete Sal-

les, Lisa Vieira, Mario Cardoso, Célia Biar

e outros.
18h45m — HB 78 — Treme-Treme — Desenhos.

19h — Pecado Rasgado — Novela de Silvio de

Abreu. Dir. de Régis Cardoso. Com Aracy

Balabanian, Felipe Carone, Jucá de Oliveira,
Renée de Vielmond, Armando Bogus, Heloisa

Mafalda e outros.
19h45m — Jornal Nacional — Noticiário apre-

' sentado por Cid Moreira e Carlos Campbell.

20h05m — Dancin'Days — Novela de Gilberto

Braga. Dir. de Daniel Filho e Gonzaga Blota.

Com Sônia Braga, Antônio Fagundes, Pepita
Rodrigues, Cláudio Corrêa e Castro, Mário

Lago, Milton Moraes, Joana Fomm, José Lew-

goy, Lídia Brondi.
20h55m — Sexta-Super — Hoje: Globo de Ou-

ro - Os Melhores de 1978.
22h — Sinal de Alerta — Novela de Dias Go-

mes. Dir. de Walter Avancini e Jardel Mello.

Com Paulo Gracindo, lona Magalhães, Jardel

Filho, Carlos Eduardo Dolabella, Isabel Ribei-

ro, Vera Fisher, Renata Sorrah, Eduardo Conde,

Vanda Lacerda, Bete Mendes,

22h40m — Amanhã — Noticiário apresentado

por Sérgio Chapellin.
23h - Classe A - Filme: Harry, o Amigo do

Tonto,
lh - Sessão Corui» — Filme: Ana Terra.

3h — longa-Melragom — Filme: Assalto ao Trem

Pagador.

Com Carlos Augusto Strazzer, Eva Wilma

Cléia Simões, Beth Goulart, Aldo César, Adria-

no Reis, Lolita Rodrigues.

20h30m — O Grande Jornal — Noticiário.

20h50m — Aritana — Novela de Ivanl Ribeiro

Com Bruna Lombardi, Carlos Alberto Ricelli,

Jayme Barcelos, Tony Correia, Othon Bastos,

Cleide Yaconis, Jorge Dória, Carlos Vereza,

Johnny Herbert e Wanda Estefania.

21h30m — Clube dos Artistas — Programa de va-

riedades apresentado por Airlon e Lolita Ro-

drigues.
23h30m — Informe Finanteiro — Noticiário.

23h35m - Sessão Proibida — Filme: Geração

em Conflito.

ENQUANTO 

todas as
outras estações
anunciam boas ou
más atrações na-

eionais para o fim e o ini-
cio de ano, a TVS continua
absolutamente igual com
seus filmes e enlatadius. A
única novidade por lá di-
vulffada c a formação ofi-
ciai de uma rede nacional
de TV com a Record de
São Paulo. Peio jeito, para
funcionar cm 1980. Para
consumo mais imediato,
hoje, apenas dois progra-
mas. As 20n55m, O Globo
de Ouro pelo canal 4. Se-
gundo sua publicidade, for-
mado pelos melhores mo-
mentos de 78. Inteiramente
aceitáveis as presenças de
Simone, Francis Hime e
Jorge Ben. Bastante mais
discutíveis é o rótulo in-
cluir um bando de discote-
queiros e sua parada geral.
Esta última, em ordem
decrescente, formada por
musicas interpretadas por
Ivan Lins, Vanusa, Peni-
nha, Martinho da Vila, Fa-
fá de Belém, Benito di
Paula, Sidney Magal, Luis
Ayrão, Alcione e Roberto
Carlos. As 22 horas, o pa-
cote musical da Bandeiran-
tes apresenta Dick Farney
in Concert. Titulo antipá-
tico dado à gravação de
um recital do cantor bia-
sileiro realizado no Teatro
de São Paulo. Pelas cha-
mudas, nunca esteve tão
parecido com Frank Sina-
tra.

A mesma estação, ama-
nhã, apresenta Chacrinha
em "programa para as cri-
ancas", homenagem tam-
bem ao tal do ano interna

cional. Para não sair do
tom geral, ele promove
concurso para melhor dan-
çarino infantil de discote-
ca. Tenebroso. E, incoeren-
temente, o animador fa»
publicar na sua divulgação
o seguinte pensamento: "O
carnaval este ano vai ser
feito na base da dlscothè-
que. E lá se foi o nosso
carnaval". A culpa é tam-
bém dele. No mesmo hora-
rio, na Educativa, Teatro
Municipal mostra o bale
completo Romeu e Julieta,

\ com música de Prokofiev,
cfcnçando por Margot Fon-
teyn e Nureyev com o Ro-
yal Ballet Convent Carden
e coreografia de Kenneth
MacMillan. Um filme reali-
zado por Paul Cziner e Jo-
seph Levine, que já foi exi-
bido em nossos cinemas e
pela mesma estação. É uma
boa atração. Pena, ou en-
gracado, é que a mesma
produção está sendo anun-
ciada pela TVS para ser ali
transmitida como presente
de Ano Novo no dia Io, às
21h. Indico a Educativa co-
mo o melhor canal para se
assistir a este bale porque
ela, há muito, vem dando
espaço para esta arte, prin-
cipalmente quando feita
por brasileiros. Na Tupi,
igual horário, Imperial faz
retrospectiva pessoal de
seus programas. No domin-
go, Flávio Cavalcanti vai
fazer a mesma coisa. O ca-
nal 6 realmente não dá bo-
Ia para o mundo, só para
o seu próprio umbigo.

No domingo, todos os pro-
gramas da Educativa tam-
bém fazem retrospectivas.
Esperamos que mais ani-
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No canal 7, hoje, às 22h, especial

com o cantor Dick Farney

pias do que as da Tupi. Na
Bandeirantes, meio-dia, Es-
porte Especial faz o mesmo
especificamente. Mais bale
chega às 12h30m na Globo.
O Maravilhoso Mundo dos
Sonhos é o titulo de uma
adaptação de cinco contos
infantis de Beatriz Potter
dançada pelo Royal Ballet,
outra vez, com coreografia
de Frederick Ashton e
transcrições de música vi-
torianas. A poderosa pode-
ria ter feito algo brasileiro
e com nossas tradições pa-
ra este fim de ano em sa-
patilhas. Às 14h é que es-
correga mesmo. Transmite
um especial com a Mulher
Maravilha. Nada mais sa-
lutar para quem tanto se
preocupa com crianças. Na
Bandeirantes, 21h, outra
controversa especiaria de
seu pacote musical. É pvo-
grama com Armando Man-
zanero, compositor bom,
mas terrível cantor. Logo
depois retorna no Brasil e
finalmente exibe seu 20
Anos de Bossa Nova, há ai-
gum tempo gravado num

teatro em São Paulo. Da
relembrança par ticipam
Oscar Castro Neves, Nara
Leão, Lúcio Alves, Roberto
Menescal, Alaide Costa e o
Tamba Trio. Parece que es-
tão faltando nomes. No
mesmo horário a Globo ar-
risca e mostra As Frenéti-
cas Especial. Ao lado das
meninas, Ney Latorraca,
Jerry Adriani, Chico Anísio,
Paulo Silvino, Wilson Grey,
Atila Iório, Renato Restier.
A direção é de Ricardo Lei-
tão, texto de Lula Torres,
Nelson Mota, Ronaldo Bos-
coli. Direção musical, Pau-
linho Tapajós. Tomara que
seja bom para que sejam
mantidas as simpatias com
relação ao alegre grupo. As
23h, a mesma estação faz
retrospectiva geral sobre o
mundo em 1978. Bom que
agora já avisam de quem é
o texto. No caso, do jorna-
lista Ronam Soares.

Maria Helena Dutra
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CANAL 4 CANAL 6

7hl5m — Abertura. Padrão a Cores.

7h30m - Telecurso 2? Grau - Aula.

7h45m - TVE.
IhISm - Telecurso 2» Grau (reprise).

8h30m - Sítio do Pica-Pau-Amarelo - O Mino-

tauro (reprise).
9h _ Daniel Boone — Filme.

10h - Viagem ao Fundo do Mar - Filme.

Uh — O Mundo Animei — Filme.

Ilh35m - Globinho - Noticiário infantil com

Paula Saldanha.
llhSOm - Globo Cor Especial - Desenhos:

Monstros Camaradas, Jeannie V um Gemo.

12hS-.,n - Globo Esporte - Noticiário esportivo

apressado por Léo Batista.

I3h _ Hoje - Noticiário apresentado por Soma

Maria, Llgia Maria, Marcos Hummel e Nelson

Motta. ,''..-. , ,
13h30m - Carinhos - R«pnse da novela de

Lauro César «tun.z.

14h _ Sessão da Tarde - Filme: A Princesa e

o Pirata.
Uh - Zás-Trás - Tom e Jerry - Desenl.o.

16h45m - Faixa Nobre - Charli. Gato . O,

Super Velhacos.
17M5m - Globinho - Noticiário infantil com

Paula Saldanha.
17h30m - Sitio do Pica-Pau Amarelo - Os Pi-

ratas do Capitão Gancho (reprise). Novela In-

fanto-iuvenil baseada na obra de Monte.ro

Lobato Com Zilka Salaberry, Jacyra Sampaio,

Reny de Oliveira, André Valli e outros.

7h — Abertura.
7h30m - O Despertar da Fé - Religioso.

8h - Coisas da Vida - Religioso.
9h - TVE.
9h45m - Inglês «°m Fislc.
lOh - Clube dos 700 - Programa religioso.

llh — Agropecuário — Noticiário.
Ilh30m — Panorama Pop — Musical apresen-

tado por M. Lima.
Ilh45m — Desenhos.
12h — Operação Esporte — Noticiário apresen-

tado por Carlos Lima e Ricardo Mazella.
12h30m — Jornal do Rio — Noticiário apresen-

¦ rado por Irls Agatha e Jacyra Lucas.

13hl5m — Plim Plim, o Migico do Papel -

Programa Infantil apresentado por Guaiba

Pessanha.
14h - Éramos Seis - Reprise da novela da

Sra Leandro Dupré.
14h40m — Conflitos Humanos — Programa

apresentado pela psicóloga Maria Lidia.

ISh - Sessão das Trás. Filme: O Otário e a

Vigarista.
17h — Zorro - Seriado.
17h30m — Pinóquio — Seriado.

18h - Os Pankekas - Programa humorístico.

18h30m — Clube do Mickey — Seriado.

18h55m — Salário Minimo — Novela de Chico

de Assis. Com Nicele Bruno, Edney Giovenaz-

zi, Hélio Souto, Maria Isabel de Lizandra, Enio

Gonçalves, Elti Frazer, Elias Gleizer.

19h40m — 0 Direito de Nascer - Novela de

Félix Gaignet, adaptada por Teixeira Filho.

Uh30m — Rin-Tin-Tin — Seriado.
12h - Reino Selvagem —. Documentário.
12h30m — Desenhos.
13h - Primeira Edição — Noticiário apresentudo

por Antônio Carlos Bianchini, Galvão Bueno,

Márcio Guedes.
13M5m — Desenhas.
13h30m — Programa Edna Savaget - Varie-

dades.
15h - Xênia e Você - Variedades. Apresenta-

ção de Xênia Bier.
16h30m - Familia Dé-Ré-f.íl — Seriado.

17h - Mary Tyler Moor» — Seriado.
17h30m — Pullman Jr. — Programa Infantil

apresentado por Luciana Savaget.
ISh — Os Monkees — Seriado.
18h30m — Flipper — Seriado.
19h — Hanna Barbera — Desenho.
19h30m Jornada nas Estrelas - Seriado.

20h30m — Jornal Bandeirantes — Noticiário

apresentado por Ronaldo Rosas, Paulo Stein.

21h — Mulher Biônica — Seriado.

22h — Dick Farney in Concert — Musical.

23h05m - Sinopse de Sebastião Nery - Comen-

tário político.
23hlSm — Pobre Homem Rico — Seriado.

0h15m — Cinema na Madrugada - Filme: Um

Homem de Sorte.

A Próxima
Semana

CANAL 11

12h - A Turma do Pica-Pau - Desenho.

12h30m - ligelrinho o seus Amigos - Desenho.

!3h - Mulher Elétrica • Garota Dinamo - Se-

riados.
13h30m — Taro Kid - Desenho.
14h — Aquaman — Desenho.
14h30m — Papa-Léguas — Desenho.
15h - Viagem ao Centro da Terra - Desenho.

15h30m — Johnny Cypher — Desenho.
16h - Gaguinho e seus Amigos - Desenho.

16h30m — A Princesa e o Cavaleiro — Dese-

nho.
17h — Desenhos.
17h30m — Pica-Pau — Desenho.
IBh — Tarzan — Filme: O Prisioneiro.

19h — O Rei dos ladrões — Seriado.

20h — Sessão Bangue-Bangue — Cavalo de

Forro.
Jlh - Sessão das Nove — Filme: Shenandoah.

23h — Sessão Policial — Serpico.

ESPECIAL
DE ELIS,

NO 7,
É A MELHOR

OPÇÃO
INICIANDO 

sua programação es-
pecial para o Ano Internado-
nal da Criança, a Rede Globo
da maratona apresenta retum-

e não se limite apenas a atirá-las,
bante alteração na sua faixa infantil,
lá na segunda-feira. Retira, no ho-
ràrio das 16h, Zás-Trás e Faixa No-
bre, que exibiam desenhos, e passa
a transmitir o filme... Viagem Fan-
tástica. Isto mesmo. Ela vai fazer
parte de uma Sessão Aventura que e
um primor de planejamento e pre-
paração da saúde mental do brasi-
leiro do Ano 2000. E' o primeiro fei-
to do AIC. Pelo jeito, vai ter multo
mais. No mesmo canal, 20h55m, o se-
gundo filme da série Ilha ãa Fanta-
sia, com Ricardo Montalban no prin-
cipal papel, que substituirá o Planeta
dos Homens nos meses de janeiro e
fevereiro. O filme piloto, ao contra-
rio do que diz a chamada, ja foi exi-
bido numa daquelas primeiras exibi-
ções que a estação tem e de que vez
em quando esquece. O mais impor-
tante programa desta segunda fica
para a Bandeirantes, 21h, que exibe
Especial com Elis Regina. Tem dire-
;ão de Roberto Oliveira e participa-
ções de Adoniram Barbosa, Rita Lee,
João Bosco • Rute Escobar. Espera-

mos que seja de bom nivel, e não uma
coisa apressada e econômica, e que
seja seguido por outras atrações mu-
sicals de igual porte. Que a estação
continue com este tipo de boa opção
s não se limite apenas a atirá-las,
qual enxurrada, no fim de cada ano.
A Educativa, 21h30m, faz ampla re-
trospectiva. Para quem ainda queira

! lembrar e não se cansou das outras.
Semaiia Um retorna na Globo, 23h,
começando nesta noite e só acabando
quinta-feira. Em cartaz, „(foíesce?iíes
Fugitivos, com direção de Randal
Kleiser, o mesmo de Grease. Pura
;ontra-indicação.

Terças e quintas, 16h na Globo,
AIC n° 2. Será exibido o velho filme
De Volta ao Planeta dos Macacos.
Pará sucesso na favela de Acari? As
20h55m, Globo Repórter Ciência apre-
senta A Jornada do Medo. Calma, nao
é um especial sobre os 10 anos de

*•

existência do AI-5 que agora termi-
naram. E' apenas um documentário
internacional sobre as angústias hu-
manas em geral. Às 21h, em Os Ma-
gicos na TV Educativa, entrevista*
com Aldemir Martins e Jorge Andra-
de No fim de noite, Pinga-Fogo, Tupi,
às 23h, entrevista Cláudio Lembo.
Muita politica paulista para carioca
escutar e dormir.

Na quarta, 16h, AIC n° 3. Agora
é a vez de Perdidos no Espaço, que
a Globo desencavou para entreter as
criancinhas pobres. Na quinta, 20h
55m, era Chico City, um Tavares Es-
pecial. Tudo gira em torno do mais
cinico dos personagens de ChicoAm-
sio aquele do "sou, mas quem não e'.
As' 21h, Ronnie Von se despede da
Tupi. Um programa sem glória que,
dizem será aproveitado pela Bandei-
rantes. Esperamos que em melhor es-
tilo. (M.H.D.)
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Diariament* da* 7h h 1h dro Solor (Payn. • Newman - laiil (Horowln - 12:37). 1. Tom. ^Rom"|on >k_ l/v
10:35). II Pinnlo d'Adrianna, Op. baau do Couparin o Pavano pour CIDADE DISCO ClUBE — O 10m | jj/ ' """.'it..

' 7/6, do Localolli (Jonklnt — 16:40). una Infanta Difunla, Ho Rnvcl (Or- d,n discolccai cnriocm.^ Do 2a.^* IJ • ^ ^ 
'/,•

20h - O. Huiiil.i - Abarlura 99 (D. 898), do Scliuborl (Rubini- 24:32). Fantaiia para Violino • Har- d«i 22h »t 24h. P^odu^ao • apra- UL «A f
Op. 67, do Dvor.k (Kubolik - toln, Szoring 0 Pournlor - 37:34). pa, Op. 124, do S»lnl S,ion. (Riccl ient.i;ao do Iv.n Romoro. UHV /

Visitar Salvador ja e um privil^gio, mas conliccer Cachocirii^

\\ ^=>- ^ ^ 
^ 110 Rcconcavo Baiano, e oportunidade rara de avaliar obcas do passado
'=** e excmplarcs da arquitetufa colonial

f^VEM 
oiiulfi nao escolheu o sen "rSllJntnild^ PARA QUEM YAI A BAHIA, A SUGESTAO

H |Hreveillon baseado lin direito a ceia, champanha, .gj. com a casa rece-

%W lista publicada Ml semana passada vtnhos^e ou,ras bebidas bendo^ d«°rasao "nF^rORRTT? 

O RFCONCAYOm. tem alternativas de ultima Nevada Praia Clube — Re- de Cr$ 750 por |_j lyJjuVjWJJilllV. V_/ AVJ-J VJV-/I 1 VJi *• " "

liora em casas que incluem, nos scus preqos, vfeillon a Cr$ li mil 500 s pessoa induem-
(mesa para quatro pes- ,. J se a ceia (vol-au- .. . r/. , . //••,,

shows, musica GO VIVO, ceia com soas)j corT) direito a cham. [¦ vent de camarao, Mnrm V Uoi m V ir.irn

bebida. Ha (lie mesmo um rcveilloil em local panha e cafe da manha. Stroganoff e torta
hastante insolito caso da Chopp Terasse, Rcseryas na Av. Presld®n- |:j|> de chocolate) e ca- ALVADOR — Proximo proporcionais, seu interior e sin- lha, madeira, metal, couro, ren-
bastante insouto, taso aa l,nopp te W.'son 165 - 11-°. "Te- f6 

da manha ser- £1 Salvador, Cachoelra, gelo, sem muita riqueza. E das c tranqados-
instalada no Aeroporto lefone 252-9080. , . . 109 km da Capital, e mais antiga do lugar e uma das A seis quilometros de Ca-
IntPi nacional do Galeao, misto de discoteca Teatro Sao Jose - Seus bai- maior polo de atragao mais velhas do Brasil, sendo que choeira, no povoad^jde Be:lem,

. .' _ _ c- 1 'es de carnaval e seu re- 5K inclusive p turistica do Reconcavo Baiano. SUa construoao i'oi iniciada nu ficam as ruinas da igreja d S
cervejaria. O Teatro bao Jose veillon ja fazem parte da [ t as pessoas vtndas Encravada em um vale verde- seculo XVI. No exterior guarda minario de Belem 

j^nstiruMa
tambem promove mais Ulna vez o seu tracfcao da cidade. O local /\ de outras festas. jante, banhada pelo rio Para- „ antigo copid, especi, d,» varan- em IBM. Em 

^.-JJH6metros da
bastante conhecido e frequentado reveillon. ^

Sambao e SinM Barra, 410. Tel, 399-0707. v«d»ais cjjtarn Cr$ 200 Q cIufdas no Pre?o S^^d|^JxSui

f} No X de Cr$ Cassino Royale - Tambem ^ ^ ^ ^il com ipl as re/®rvaS Podpema toria daa lutas pela independen- 0 copidi cujas caractemticas fi- dentro ^mPa-a^a,' • mil 500 por pes- com samba e discoteca, re- P b j( animad0 por'duas •^{H ser feltas na Rua cia da Bahia. Foi visitada por sicas e funcionais remont ^ Frei Jaboatao escreveu o
»a incluem- veillon a Cr$ 450 por pes- ®„.?'stra" B«efvas na ^'li Siqueira Campos, personagens Uustres entieeles cuitora greco-romar.a novo Orbe Serdfico Brasileiro.•/„ soa' inciuem a r»ia orquestras. Keservas na T^lpfone D Pedro II, que nos idos da opu- Dentre os monumentos mais PnQ„ni nm invabo com colt'inhcs

t se, alem da festa soa com direito a ce pr a TiradenteSj 3_ Telefc- felgjJI lencia da economia acucareira bonitos da cidade esta a casa e°^elacados e admiraveis azuie-
V ) animada por duas cafe da manha, e a Cr* pe 242-0592. 255-5864. previu que seria "a Sao Paulo do natal de Teixeira de Freitas, ho- timeiaQaaos
h !•• orquestras, ceia 350 Por PessoDa' somen'e ' Leste". je transformada em Forum, de- ' Sargens do Para-'•M' champanha. Reser- ^^flSTe V\/ A economia agucareira de- ^ de totalmente restaurada l^no^oaa® de Santiago

vas na Rua Cons- Estrada do Joa, 2 370. Te- cam e a profeca nao se lealizou, Muito bonito e tambem o Solar d0 i^ape a igrejll matriz de
1' tante Ramos 140 lefone'399"3311- OL ma? ^ a rlqVeza de das Estrelas, cuja epoca de cons- ™ ° P 'const?uida 

no seculo
|# tT %VaTr71 Chopp' Terrasse - Esta ins- quitetura, exempiar ra)ro do IJia- |fc &0 ainda e objeto de poleml- gx |a'mb6m do seculo XIX
m 

talada no Aeroporto Inter- su^ ^S'n^se Jerderam To ca'.mas ^120 ruinas de Eng ,nho Vito-:W Caste'o da Lagoa naciona| do Galeao e ofe- Wp- loneo dof s^Tulos So dira- osclla enbrfe -in da cidade ria' Ao lar'° da capela> parte an"

jl Chico's Bar — Re- . rece reveillon animado por Jr 
' 
Pf| ' mente" rfreservadas, 

^tanto "or , °«»Jr o hto 6rt» ^dtode ^ fi0 io e das enzalas.
I \ veillon a Cr$ 1 mil duas bandas, ceia e cham- rf)S „ \/^> "Q seus moradores como pelos ^ de fica a Casa da ca- Tanto Belem como Santiago

L/ik por pessoa, com panha a Cr$ 3 mil, mesa /£r ,^V— L yl L^<- orgaos oficiais, que comega- ? ' 
Cadeia, antifa sedu do llguape e Engenho Vitoria p0-

A direito a ceia e de quatro pessoas. '>T i J> ram a atuar xia area nos ^^^Tatado em 1822.' dem ser 
^nsados 

pela f^

Msxa * a^vzjrsst^ sisi""-
it'ila cargo dos con- veira e a partir das 24h | na cidade mais de 150 mil turis- do um dos gntos pda to canoa. Vale a pena nao somente
Ifelfitratados habituais musica para dangar. Ceia || tas sem falar nas festas de Sao dencia do Biasii, fa^ peias igrejas, que podenam ser
IS"!® da casa Lufs Carlos tfpica portuguesa e cham- Joao, quando a atragao nnuor peloprntor Antonio Parr ii' vistas de carro, mas pela paisa-

. , ' . panha ao preqo de Cr$ T««. kmiaiIIah ma nsnrln' Haucl e a tradicional Feira do Porto. quadro esta na Pref ^ gem 
peias zonas de vales e pe-Vinhas, Rose, Na- mj| ^qq por pessoa. Reser- |6ITI rBVGlllOn 110 DSnCIII U3yS. Apesar de alguns pontos Na Rua 13 de Maio, nuineio qilenas matas.na Caymmt e Cidtnho. Re- p^mDeu Lourei- mais bonltos ou mais conserva- 13, encontramos u,m sobiado do 4 _ rarhoeira inevi-servas na Av. Epitacio Pes- Q9 Tetefone 255-1598 Caia na 9ondaia no "l,'mo dla do a,no' dios, Cachoeira por inteiro e mo- seculo XIX, onde se hospfcdou Quem - 

cabana de
soa 1 560 Tel • 267-0113. ro, 99. Teletone 2oo I no a|,0 do Morro da Urea, com a festanSa numento historico, sendo que em d Pedro II em 1858, alem do tavelmente, acaba na Cabana de
soa, lel" Zur-Katz - Reve.llon com de rM|,01l do Dancin' Days. cada ^ua 0u ladeira existe um Chafarlz Imperial, de 1827, que Pai Tomas. Entre garrafas e po-
Caique da Barra — Samba ceia, champanha e vinho o maior visual da Cidade e uma antigo casarao, uma igreja, um abasteceu a cidade ate a msta- -es de infusao, ele garante q
• discoteca animarao o re- Cr$ 1 mil 400 o casal. Re- fes.a do som e lui: «. « livral | Merece -Q dQS modernos encanamen- aquele q.ie beber das batidas
veillon da casa, que ofere. servas na Estrada do Vidi- —a porque'" SStoJue, no entanto, a igreja tos de agua. "Nao se pcde esque- de cobra fica curado pru sempre.
cera ainda ceia com cham- gal, 471, em frente ao She- , n • / Hauel da Ordem Terceira do Carmo, cer, tambem, a casa natal de Fica de corpo fecihad . «.

oanha a Cr$ 1 mil 600, raton. Telefone 274-1549. . . . teill WV6 011 n0 DailCIII DayS! bastante semelhante a de Sao Ana Nery, onde, em uma de suas mas serve batida de jararaca,
panna a »-r» 1 mtt ouu, le' . . • 

• ,V,M tanfiS an Salvador. Com alas, funciona 0 Museu Hansen cobra coral, cascavel, aranha e
mesa para quatro pessoas. Cl,unwm Co»ta do Sol KioTtodo 

revestMo em ouro, Bahia. O famoso gravurista escorpiao, alem de algumas er-
Reservas na Estrada da — Fica no Alto da Boa V — 

constru?ao data do seculo alemao, que chegou ao Brasil Vas, uma para cada caso especi-
 | XVII e conserva todos os tragos durante a Segunda Grande fico. Pai Tomas tambem vendeiniciais. Guerra, morou durante do is artesanato local.

Ja ma igreja matriz de Nos- anos em Sao Felix, fronteira 0 parqUe Hoteleiro de Ca-
 I sa Senhora do Rosario (seculo Cachoeira, e antes de morrer, ch0eira ainda deixa :uu;to a de-i ————— XVIII), tem em seu interior no meado deste aro, doou toda g . tanto que a maioria das

JK nSw,'":.7T \/r\r>P> nnnr»i rill Horarios: Museu das Alfalas, composto de a sua obra a cidade. O acervo excUrS6e5 e programada para''jjr, De Ouarta joias, Pratarias, imagens de va- que deixou i incomParavel. permanencia de um d*a na cida-
tanto naSUdVlUd. Sexta 21:30 rias igrejas da regiao- Em seu B de. A Pousada do Guerreiro. no

I RV Wi lA CnnfOC om. Sabados interior diestacam-se os azulejos entanto. oferece algum conforto
i4VA|VjlkKiv JO ijOaiCS CI 11* 2000 Portugueses, quecobrem afalve- Alem do Museu das Alfaias, e tem aim'.a o Hotel Santo Anto-

aW"™ .. „ _ i% 2"»-'^0 uaria numa altura de cinco me- cachoeira conta com o Museu central, ColomboSa Pousa^
SOMENTE 'iWVfLl»iMfi»ii> ingranos 1 »anda \h\/A U M r» • tr0S' do IPHAN' com !lotavel acervo Xangai e Hospedaria Ayson,

ATE dia 1." noMARACANAZINHO"TcaC.°no',! Vl'n ^Po'TI Considerada pelos estudioso de mobiliarlo. Inumeros artesa- 6m Sa0 Feiix, ligada a Cachoeira
DE JANEIRO CURTA TEMPORADA Guan.iur Tutismo: »¦» ARA/VnYl /M / A e restauradores como obra prl- natos possuem objetos tipicos da antiea nonte D Pedro II.

CflPn'/V Mi 21:00 • ma da arquitetura religiosa regiao, tocl^cl^^ ferg ^ restaurantes. o melhor t o
j.n.iro « 17. 21 hora.. J ^a. jaii, tTTriTrm caoellideNossaSenhora da Aju- a mao, na Cooperativa.Aitesanai mesmo o Beto, 

RPSIMP___y\ jWlTEATRO da e ponto alto do acervo de Mista do Vale do Paraguay. An™
Z PRAIA Cachoeira. De linhas simples alem de ceramica, objetos tie pa

j f Vf1<*£f 3lij? I )itl V>' "Ml-* .J. # ITeltfont pari PUBLICIDADE CERTA — 243-0862 (PBX) I ArliiuloKoJri^ucs L'dsonl raicrico kh-j rranciMoSa.HH»TrN.: 2ft7«774Qc287-7794 

DOLBY SYSTEM

o Gloria A<|0('lnl 11:16). Suilo
da Danfai, do Salrnnono Rnul (lln-
do Coniorl — 6:25).

20li — Sinfonia N* 40, om tol
Manor, K 550, do Morar! (Enullili
Cliainbor O, o Bonlamln Brlllon —
37ii0), Polonalioi Op. 16, do Cito-
pln (1'oTO - I6i53). Culta do Ba-
Ui O Pinara d* Fogo, (Io Slra-
wimky (Oríiuoilro Columbla • o
autor — 29:20), Concorto do Bran-
donburoo N® 6, «m SI Bamolf
BWV 1051, do Bacli (Karl Rlchtor
- 16:56). O Foitlm do Ballhaiar,
do Wllll.rn Wallon (Bon|amlm Lu-
xon, Coro Filarmônl*
cn do Londroí o Solll — 36i30).
Concarto am LA Manor# para Fa«
gola, Corda» • Continuo, P, 70, do
Vlvaldl (Thniinomann o I Muild —
11:13). Sintonia Ne 43, om Ml Bo.
mol# do Haydn (Mnrrlner 21;24).

Rádio Cidade

ZYD-462
FM-ESTÊREO - 1Ô2.9 MHz

Diariamanta, daa 6h At 2h
Os urandoi tuconoi da música

populnr do* ano» 60/70 o o» mo-
lhoroí lonçítmontòs om mútlico na-
ciou/i! o Infornoclonnl, Edilor Mu-
iicaIi Alborto do Cnrv.illio.
o SUCESSO DA CIDADE - Ai mú-
iicbi mais solicitadas da proorama-
çío do RAdio Cldodo. Do 2o. A 6a.,
das lOli hi 191». Aprosonfnçoo do
Romilion Lul/,"CIDADE DISCO CLUBE - O som
ri.u discolocot coriocas. Do 2o. k
5a., das 221) h% 23h. 6a. o sAb.,
das 22h Ai 24li. Produção o apro-
lent.ição do Ivan Rornero.

Oadlpui *»«, (Io Strawlnsky (Snltl
itViOO). Sinfonl» om li Maior, JC
73, do üaminartlnl (Jonklns — 6:311),

yoii — Sinfonia» paro a» Cola»
do Rol, do Mlchol-Rlchad do lalan-
da (Palllard — M:05). Sonala N" 3,
om Fi Monor (Concorlo Som Or<
quoslra), Op. 14, do Scliuniann
— 20:33). Inoa», do Roussol (Mar*
tinem — 37:50). Concorto Italiano,
da Bach (Allda do larroclia —
12:30). Slnfonlo N° 41, om Di
Maior (Jupltar), K 551, do Mo/arl
(S/oll — 26:21). Sonata om Ri
Maior para Violoncalo o Piano, Op.
58, do Mondolisoiin (Marroll o lo-
vlno — 26:00). Sullo para Órgão,
do Podro do Solo (l'o 1 Bornord
-- 9:16). Oito Miniaturas, do Roquo
Cordoro (Sinfônica dn Wolroit o
Paul Praeman — 12i2fl),

DOMINGO
10b — Tlio Rod Pony, da Copland
(Orc|uo»lrn do Sl-Loul» o Provln —
2,1:0,1). 21 Dança» Húngara», paro
Piano a Quatro Mio», do (Irahmt
(Allonm o Aloy» Konlariky —
53:1/). Concorto om Li Monor, pa-
ra Violino o Orquoitra, Op. 82, do
Glazunov (Mlliloln — 19:05), Sacra
Monta o Zapatoado, do Turino (Ali*
cia do Larrodia — 6:00). Dunibar-
ton Oftkt (Concorto om Mi Bon^ol),
do Slrowinsky (Orquostra do Ca-
maro Columbla o o autor — 13:45).
Sonatas L. 21, 203 • 22, do Scar-
lalll (Horowltr — 12:37). La Tom-
beau do Couperin o Pavano pour
una Infanta DAfunta, do Ravcl (Or-
quostro do Pari» o Marlliion —
2-1:32). Fantaiia para Violino • Har*
pa, Op. 124, do Saint-Saon» (Riccl

ZYD-460
FM-ESTÉREO - 99.7 MHz

Diariamente da* 7h à lh

REVEILLOX

PARA QUEM VAI A BAHIA, A SUGESTÃO

É DESCOBRIR O RECÔNCAVO

Tem também um
réveillon animado,
com a casa rece-
bendo decoração
especial. No preço
de Cr$ 750 por
pessoa incluem-
se a ceia (vol-au-
vent de camarão,
Stroganoff e torta
de chocolate) e ca-
fé da manhã ser-
vido depois das
5h, inclusive para
as pessoas vindas
de outras festas.
As bebidas alcoóli-
cas não estão in-
cluídas no preço e
as reservas podem
ser feitas na Rua
Siqueira Campos,

. 12A. Telefone
255-5864.

ta e oferecerá réveillon a
Cr$ 480 por pessoa, com
direito a ceia, champanha,
vinhos e outras bebidas à
vontade.
Nevada Praia Clube — Ré-
vèillon a Cr$ 1 mil 500
(mesa para quatro pes-
soas), com direito a cham.
panha e café da manhã.
Reservas na Av. Presiden-
te Wilson, 165 — 11.°. Te-
lefone 252-9080.
Teatro São José — Seus bai-
les de carnaval e seu ré-
veillon já fazem parte da
tracjjção da cidade. O local
exige traje a rigor ou fan-
tasia e os ingressos indi-
viduais custam Cr$ 200,
frisas e mesas para quatro
pessoas a Cr$ 1 mil, com
o baile animado por duas
orquestras. Reservas na
Praça Tiradentes, 3. Telefc-
ne 242-0592.

Maria Vitória Vieira

lha, madeira, metal, couro, ren-
das e trançados.

A seis quilômetros de Ca-
choeira, no povoado de Belém,
ficam as ruínas da igreja do Se-
minário de Belém, construída
em 1868. Em São Francisco do
Paraguaçu, a 45 quilômetros da
sede, as ruínas do convento de
Santo Antonio. Em estilo barro-
co, suas escadarias terminam
dentro do rio Paraguaçu. Ai foi
criada a Academia dos Esqueci-
dos, e Frei Jaboatão escreveu o
Novo Orbe Serájico Brasileiro.
Possui um lavabo com golíinhcs
entrelaçados e admiráveis azule-
jos.

Ainda às margens do Para-
guaçu, no povoado de Santiago
do Iguape, a igreja matriz de
Santiago, construída no século
XIX. Também do século XIX
são as ruinas de Eng .>nho Vitó-
ria. Ao lado da capela, parte an-
tiga do sobrado e das senzalas.

Tanto Belém como Santiago
do Iguape e Engenho Vitória po-
dem ser alcançados pela estraaa
comum, mas bom mesmo é des-
cer o rio. Não existem transpor-
tes regulares, mas sempre se
aluga um barco ou mesn.o uma
canoa. Vale a pena não somente
pelas igrejas, que poderiam ser
vistas de carro, mas pela paisa-
gem, pelas zonas de vales e pe-
quenas matas.

Quem visita Cachoeira, inevi-
tavelmente, acaba na Cabana de
Pai Tomás. Entre garrafas e po-
res de infusão, ele garante quf
aquele q.ie beber "das batidas
de cobra fica curado pra sempre.
Fica de corpo fechado". Tai To-
más serve batida de jararaca,
cobra coral, cascavel, aranha e
escorpião, além de algumas er-
vas, uma para cada caso especi-
fico. Pai Tomás também vende
artesanato local.

O Parque Hoteleiro de Ca-
choeira ainda deixa .\iu,to a de-
sejar, tanto que a maioria das
excursões é programada para
permanência de um dia na cida-
de. A Pousada do Guerreiro, no
entanto, oferece algum conforto
e tem ainda o Hotel Santo Antõ-
nio. Central, Colombo e a Pousa-
da Xangai e Hospedaria Ayson,
em São Felix, ligada a Cachoeira
pela antiga ponte D Pedro II.
Dos restaurantes, o melhor é o
Gruta Azul ou mesmo o Beto,
que também é boate.

SALVADOR 

— Próximo a
Salvador, Cachoeira, a
109 km da Capital, é o
maior pólo de atração

turística do Recôncavo Baiano.
Encravada em um vale verde-
jante, banhada pelo rio Para-
guaçu — que periodicamente a
invade, no tempo da cheia —
guarda nos seus ricos casarões
dos séculos XVII e XVIII a his-
tória das lutas pela independén-
cia da Bahia. Foi visitada por
personagens ilustres, entre eles
D Pedro II, que nos idos da opu-
lència da economia açucareira
previu que seria "a São Paulo do
Leste".

A economia açucareira de-
caiu e a profecia não se realizou,
mas tanto a riqueza de sua_ ar-
quitetura, exemplar raro do Bra-
sil—Colônia, como a beleza de
suas torras não se perderam ao
longo dos séculos, sendo dura-
mente Preservadas, tanto por
seus moradores como pelos
órgãos oficiais, que começa-
ram a atuar na área nos
últimos anos. ¦ Não é à toa,
portanto, que, durante o mês
de julho, quando realiza o
seu Festival de Arte, circulem
na cidade mais de 150 mil turis-
tas sem falar nas festas de São
João, quando a atração maior
é a tradicional Feira do Porto.

APesar de alguns Pontoa
mais bonitos ou mais conserva-
tiios, Cachoeira Por inteiro é mo-
numento histórico, sendo que em
cada rua ou ladeira existe um
antigo casarão, uma igreja, um
museu Para se olhar. Merece
destaque, no entanto, a igreja
da Ordem Terceira do Carmo,
bastante semelhante à de São
Francisco^ em Salvador. Com o
interior todo revestido em ouro,
sua construção data do século
XVII e conserva todos os traços
iniciais.

Já ma igreja matriz de Nos-
sa Senhora do Rosário (século
XVIII), tem em seu interior o
Museu das Alfaias, composto de
jóias, pratarias, imagens de va-
rias igrejas da região- Em seu
interior diestacam-se os azulejos
portugueses, que cobrem a alve-
oaria numa altura de cinco me-
tros.

Considerada pelos estudioso
e restauradores como obra prl-
ma da arquitetura religiosa, a
capela de Nossa Senhora da Aju-
da é ponto alto do acervo de
Cachoeira. De linhas simples e

Barra, 410. Tel.: 399-0707.
Cassino Royale — Também
com samba e discoteca, ré-
veillon a Cr$ 450 por pes-
soa, com direito a ceia e
café da manhã, e a Cr$
350 por pessoa, somente
com o café. Reservas na
Estrada do Joá, 2 370. Te-
lefone. 399-3311.
Chopp'Terrasse — Está ins-
talada no Aeroporto Inter-
nacional do Galeão e ofe-
rece réveillon animado por
duas bandas, ceia e cham-
panha a Cr$ 3 mil, mesa
de quatro pessoas.
Lisboa à Noite - A partir
das 22h, show oom Maria
Alice Ferreira e Manuel Ta-
veira e a partir das 24h
música para dançar. Ceia
típica portuguesa e cham-
panha ao preço de Cr$ 1
mil 100 por pessoa. Reser-
vas na Rua Pompeu Lourei-
ro, 99. Telefone 255-1598.
Zur-Katz — Réveillon com
ceia, champanha e vinho a
Cr$ 1 mil 400 o casal. Re-
servas na Estrada do Vidi-
gal, 471, em frente ao She-
raton. Telefone 274-1549.
Churrascaria Costa do Sol
— Fica no Alto da Boa Vis-

tgjx Sambão e Sinhá —
Qí|. No preço de Cr$ 1

mil 500 por pes-
!. soa, incluem-

#V se, além da festa
il J animada por duas
h orquestras, ceia e

champanha. Reser-

Í' 

vas na Rua Cons-
tante Ramos, 140.

yiX Tel.: 256-1871.
:m{ Castelo da Lagoa e

j ] Chico's Bar — Ré-
j \ veillon a Cr$ 1 mil

por pessoa, com
direito á ceia e
champanha fran-
cês. A parte musi-

Wm «I. bar< estará
«A-,, JH a cargo dos con-

tratados habituais
RftjJH da casa, Luís Carlos

Vinhas, Rose, Na-
na Caymmi e Cidinho. Re-
servas na Av. Epitácio Pes-
soa, 1 560. Tel.: 267-0113.
Caíque da Barra — Samba
• discoteca animarão o ré-
veillon da casa, que ofere.
cerá ainda ceia com cham-
panha a Cr$ 1 mil 600,
mesa para quatro pessoas.
Reservas na Estrada da

Tem reveillon no Dancin

Caia na gandaia no último dia do ano,
no alio do Morro da Urca, com a festança
de réveillon do Dancin' Days.
O maior visual da Cidade e uma
festa de som e luz ao ar livrei
faça sua reserva porque...

tem réveillon no Dancin' Days!

Horários:
l)e Quarta a
Sexta 21:30
Sábados
20:00 e
22:30
Domingos
18:00 c
21:00

VIGGIANI tptettnl»
m/üumiM» \bcê nunca riu

tanto na suavida.

Jô Soares em:
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resimb^

Além do Museu das Alfaias,
Cachoeira conta com o Museu
do IPHAN. com notável acervo
de mobiliário. Inúmeros artesa-
natos possuem objetos típicos da
região, inclusive charutos feitos
à mão, na Cooperativa Artesanal
Mista do Vale do Paraguaçu,
além de ceramica, objetos de pa-TEATRO
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TURISMO

TESOUROS
HISTÓRICOS
ENTRE OS
CANAIS DE

VENEZA
Míriam Alencar

Sc alguém disser que os canais dc Veneza chei-
ram mal, não acredite. Os canais, dos grandes aos
pequenos, são maravilhosos, com águas brilhantes a
luz do Sol, c sedutoras mesmo com mau tempo. A
água. tratada especialmente contra a poluição, e
muito mais limpa do <|iie a praia do Leblon, apenas
tomando-se um exemplo.

A cidade afunda, e. para isso, injeções de ci-
mento são aplicadas em suas estruturas. IVlas, an-
tes que Veneza afunde, o melhor é visitá-la na pri-
meira oportunidade e maravilhar-se com as bele-
7.as arquitetônicas e culturais que cada um
de seus recantos oferece. Belíssima sob o Sol, estra-
nha e misteriosa sob a chuva, Veneza é ponto obri-
gatório de quem quer que tenha a sorte dc pisar na
Itália. E para quem pretende conhecê-la, agora é
uma boa época: a baixa temporada, interrompida
até o dia 24 dc dezembro para o periodo dc Natal, já
está novamente cm vigor, estendendo-se até dia
30 de abril.

QUEM 

sobrevoa Ve-
neza — antes do
avião pousar no
Aeroporto Marco
Polo — em dia de

chuva, terá uma visão vis-
contiana. A idéia é de uma
cidade meio submersa, en-
volta em brumas, fantás-
tica. O ar de mistério es-
tá criado. A paisagem é
perfeita e a imaginação
trabalha. Esse cenário foi
escolhido por Visconti pa-
ra criar o seu filme Morte
em Veneza, ou ainda o de-
sespero de Otelo, como íoi
visto por Orson Welles, per-
sonagem enlouquecido de
ciúme e perdido entre as
colunas sombrias do casa-
rio mourisco. A beleza é
estranha, dificil de definir,
embora não se possa pensar
em Veneza como unia cida-
de triste.

Mas navegar em Veneza
num dia. de sol, percorrer
o Grande Canal ou os ca-
nais estreitos, beirando os
portais dos edifícios que se
misturam em estilos bizan-
tinos, góticos ou da Renas-
cença; cruzar com velozes
barcos a motor — os motos-
cajos — e vaporetos — os
barcos que fazem um estilo
das nossas barcas Rio —
Niterói — ou ainda pelas
românticas gôndolas prefe-
ridas pelos turistas e pelos
recém-casados; ou ainda
costeando as várias ilhas
que se erguem como monu-
mentos isolados, verá um
espetáculo único, deslum-
brante, de uma beleza ra-
diante. Os adjetivos não são
exagerados. O conjunto que
forma a cidade de Veneza
é apaixonante. E a cidade,
se alguém não a considera
a mais bela do mundo, é
sem dúvidas uma das mais
belas, em lista de priorida-
de para ser visitada.

Deixando-se de lado a re-
gião da Umbria, onde se
passa por cidades rnaravi'-
lhosas, com suas divisões
entre a parte moderna e a
medieval, como é caso de
Siena, Spoletto, Perugia ou a

.inesquecível Florença; pas-
sando-se pelo monte efer-
vescente como centro in-
dustrial; relembrando-se os
campos do Sul, da* Sicília
Pastoril; para se fazer uma
viagem de turismo à Itália,
Veneza sobressai e se cons-
titui em parada obrigatória.

Cidade cuja fundação se
perde nos prlmórdios da ci-
vilização cristã, Veneza é
formada por cerca de 300
ilhas e ilhotas, ligadas
ao continente por ponte
de quatro quilômetros. A
origem se situa no século
VI, quan'do os habitantes da
região de Pádua, para fugir
às invasões dos lombardos,
refugiaram-se nas pequenas
ilhas. A ligação com o impe-
rio bizantino por causa do
comércio de especiarias e

Angis dps- ReiBVi ,',"?'v'&: i*if 
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com jeito
Piscinas.Toda a beleza do mar de

Angra. Passetos de saveiro pelas ilhotas

da baía Conlorto.Tranquilidade. E um
ambiente que laz você se sentir muito

em casa.
Hotul do Frtde-^Sartra-KmJH
B^^Hnjjrtiro-BItada do Conloino.Km 4
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riquezas. Veneza foi duran-
te muito tempo a ligação
do Ocidente com o Oriente,
herdando do segundo a sua
arquitetura básica, o traço
muçulmano. Situada no
Nordeste da Itália, até que
o Vasco da Gama descobris-
se o caminho para as ín-
dias io que serviu para que
Veneza se ligasse ainda
mais ao Oriente), os turcos
fizeram com que ali apor-
tassem os eruditos gregos.
E do século XV ao XVH,
Veneza foi um centro de
humanismo.

Os estilos bizantino, góti-
co, barroco e renascentista,
estão presentes nas igrejas,
nos palácios, nos museus e
em todo o casario. Desde
o século XI o artesanato de
vidro desenvolveu-se, pas-
sando pelos estágios de tra-
balhos em vidros cristall-
nos, como idofiligrauaidbs e
misturados ao esmalte. E a
ilha de Murano, com. suas
várias fábricas, oferece um
mundo de vidro maravilho-
so nas formas, cores, tama-
nhos e imaginação. A Irmã
gêmea de Murano é a ilha
de Bupano, tnde as rendas
trabalhadas com paciência
ainda oriental ideslumbram
os visitantes.

, A ilha maior, que podeser chamada de o centro
turistico-cultural de Veneza,
é separada do mar Adriáti-
co pela Laguna de Veneza.
O centro da cidaldfe é corta-
do pelo Grande Canal, onde
estão situados, especialmen-
te, os museus e os palácios,
cada um no seu estilo, as-
sim como as diversas igre-
jas. Para se ter uma idéia
da riqueza arquitetônica
que se avista num simples
passeio pela cidade, basta
dizer que a basílica de San
Marco, o centro principal
de atração, é bizantina. S
Giovanni Paolo e Santa
Maria dei Prari são góticas;
San Zaccaria e Santa Maria
dei Miracolo e San Giorgio
Maggiore são renascentis-
tas, enquanto a basílica da
Salute é barroca.

Gôndola em Veneza é
mesmo para turistas. Além
de cobrarem caro — pois
afinal os gonldioleiros fazem
questão de manter a tra-
dição — as gôndolas são
muito lentas. Mas podem
ser usadas especialmente
nos pequenos canais, o que
é bem romântico. Mas de
acordo com o turista e com
o trajeto, pode custar algu-
mas mil Uras, variando de
5 mil CCr$ 100) a 15 mil 11-
ras (Or$300), ou até mate,
se os gonldioleiros notarem
que estão diante de um gru-
po americano, por exemplo.
Com seu uniforme tradicio-
nal e ciosos de sua fama,
os gondoleiros exploram o
seu serviço, e muito bem.

Se o dinheiro é maior,
com muitas vantagens de
ganhar tempo, Veneza pode
ser percorrida, ponta a pon-
ta, através do Gramdie Ca-
nal dos pequenos canais e
ao largo ao redor das ondas
por uma média de 15 mil
liras, também dependendo
do trajeto. O transporte é
o motoscafo, lancha a mo-
tor que faz um serviço de
táxi.

Uma viagem também ien-
ta — não tanto quanto a
gôndola — é a que pode ser
realizada nos vaporettos.
São barcas grandes — não
tanto como as que fazem
o transporte Rio—Niterói,
embora sejam um pouco
perecidas — por apenas 400
lhas (Cr$8). Sem poder
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No Grande Canal pode-se perceber
o espírito de Veneza, que confunde uma nervosa

movimentação nos canais com a tranqüila
rotina das vielas secundárias

passar por alguns 'doa pe-
quenos canais (muito estrei-
tos para esse tipo de tons-
porte), a viagem será igual-
mente agradável porque o
vaporetto vai parando nos
portos que margeiam o
Grande Canal, distantes um
do outro a intervalos de
cinco a 10 minutos. E os
percursos podem ser os se-
guintes: de moscafo, em
39 minutos, com saídas de
10 em 10 minutos — Rialto,
Estacione. Piaízale Roma,
San Samuele, San Marco,
Lido Casino (assim mesmo
com aceimto). No masmo
transporte, em uma hora e
10 imiimutos, é possível fazer
o percurso: San Marco, San
Zaccaria, San Giorgio, Giu-
decca, Záttere, Marittima,
Piazzale Roma Maria di
Can naregio, Fordamenta
Nuove, Cimitero, Murano.
Se quiser pegar um. vapo-
retto, em 57 minutos é pos-
sivel passar por Piazzale
Roma, Grande Canal e Lido.

Se o .turista deseja ir a
Murano, é aconselhável o
motoscafo; ou seja, a lancha
rápilda, pois a viagem se fa-
rá am meia hora. Ao chegar
à cidade do vidro, o impor-
tante é não seratdr preguiça
para percorrer as rua® que
margeiam os canais e pe-
quenas ruelas interiores.
Em Murano, há várias fá-
bricas de vidro e lojas, onde
os preços podem ser razoa-
veis ou astronômicos ('desde
50 mia liras até 300, 400 mil
ou muito mais). Depende
do gosto de cada um,
comprar jarras ou jarros,
bichinhos, objetos de ador-
no, enfeitas variados, até
lustres indescritíveis em ta-
manho e forma. E vale a
pena andar 30 ou 40 milrau-
tes, depois de atravessar
duas pontes, visitar o Mu-
seu do Vidro, um prédio lin-
do no seu interior, com to-
dos os vestígios do passado
histórico e com obras de ar-
te dos melhores artesãos.
Na Igreja de S. Pietro Már-
tire, estão presentes vários
elline, A Assunção da Vir-
gem, santos, sem contar
com retábulos de Verone.se.

A ilha de San Giorgio
Magglori, que todos fazem
questão de apontar, é vista
a qualquer distancia pela

imponência da sua basílica
em puro estilo renascentis-
ta. Na verdade é um con-
junto arquitetônico forma-
do por igreja e convento,
trabalhado pelos arquitetos
Pallaidio e Longhena, data-
do dos séculos XVI a XVII.
Lá está uma das mais belas
obras de Tintoretto: A Ulti-
ma Ceia.

A ilha de Burano, comu-
nidade de pescadores com
suas casas coloridas, é berço
Ide artesanato de rendas,
minuciosas e tem ainda a
igreja de'San Martino, do
século XVI, onde se pode.
admirar a Crucificação,
uma das mais significativas
obras de Tiepolo-

Não só as igrejas sâo
marcadas pelas obras dos
pintores famosos, filhos de
Veneziano, com a riqueza
do seu estilo bizantino,
Gentile da Fabiario, a cuirio-
sidade do gótico; o Manteg-
na Crive lli e Vivarl-nl; e os'
mais conhecidos, como Ti-
ziano e Tintoretto, Verone-
se, Canalettò e Guardi.

Uma ilha belíssima, com
muros cor de tijolo, permi-
tindo apenas que se vejam
muitos ciprestes, chama a
atenção por sua beleza e
isolamento. Não há casas ou
construções à vista. E o tu-
rista receberá a informação
difícil de acreditar. E' a ilha
de São Miguel, o cemitério
de Veneza. E' lá, que entre
nomes igualmente ilustres,
está enterrado um dos no-
mes mais expressivos da
música universal e seu tú-
mulo pode ser visitado com
emoção: Antônio Vivaldi.

E' difícil deixar os canais.
Mas a pé é possível se ver
uma Veneia de comércio co-
lorido. Multo turístico para
todos os fins e gostos algu-
mas vezes duvidamos como
acontece com todas as cida-
des turísticas do mundo.
Mas mesmo assim é lmpres-
clndivel ver as lojas de ar-
tesanato entre elas as de
couro onde são encontradas
carteiras e bolsas de boa
qualidade. O couro também
oscila de preço variando
com o objeto a ser adquiri-
do. Desde pequenos marca-
dores de livros (cinco mil
liras) até carteiras que che-
gám às 700 mil liras (Cr$
14.00Ü). E no passeio a pé
atravessando pontes sobre

os variou canais percebe-se
as truUoriiiH (nossas fumo-
sus ousas de massas e pizza*
riu» i quo oxalum odores es-
tonteuntes. Bo a fome for
dus maiores é Iniprcscindl-
vel provur um tulhurlm ou
si>iif.licttl ii carbonata com
frutos do mar. O gosto 6
fantástico e acompanhado
de um chiiinti não há nada
melhor no mundo.

A tradicional praça do
São Marcos para ondo
afinem todos os turistas é
algo Incrível de descrever.
Os pombos sua famosa
marca registrada não são
os únicos pontos de Interes-
se da Praça de Sâo Marcos.
O conjunto arquitetônico
que circunda a praça revela
as duas célebres colunatas
onde estão encimadas em
uma oVadiclonal Leão Ala-
do de Veneza que figura na
bandeira amarela e verme-
lha e em outra a estátua
de mármore de S Teodoro
símbolos da cidade.

O conjunto congrega a
basílica, o campanário com
9 800 metros de altura e
cinco sinos; a Torre do Re-
lóglo com os dois mouros
que tocam as horas, uma es-
tátua da Vlrgeim diante da
qual em dias detestas desfi-
lam os Reis Magos em ma-
deira e seu quadrante com
os signos do zodíaco. E as
duas Procuradorias a Nova
e a Velha, edifícios majesto-
sos dos séculos XV e XVI
que guardam entre outras
preciosidades a biblioteca. E
o Museu Correr com entra-
da pela Procuradoria Nova
com uma fantástica coleção
de pinturas documentos, ar-
mas e vestes de várias épo-
cas. De frente para as
águas azuis, o Palácio dos
Doges, de onde partia no
passado, todo o poder de
Veneza e construção Inicia-
da no século IX, em estilo
bizantino, e que foi recons-
truído no século XIV, mis-
turando-se estilos. Através-
sando-se a Ponte dos Suspl-
ros, passa-se ao lado do Pa-
láoio. A Ponte, é bom lem-
brar, leva o nome dos con-
denados à morte que fa-
ziam, entre suspiros a sua
última caminhada.

Dentro da basílica de São
Marcos, a multidão de tu-
ristas dificilmente permite
uma oração mais contrita. '
E a fila para se ver o tesou-

i o, ou seja, a Pala-de-Ouro,
atrás do altar-mor, é per-
manente. A Pala-de-Ouro
custa 200 liras (Cr$ 4) para
ser vista. E' uma obra de
joalherla veneziana, de G.
P. Boninsegna, é retangu-
lar medindo 3,48 x 1,40 me-
tros, e nela estão encrustra-
das, sobre o ouro, um nú-
mero incalculável de pedras
preciosas e aplicação de es-
malte. Cristo, a Virgem, an-
jos, arcanjos, santos, e lm-
peradores estão ali repre-
sentados, • atrás do altar-
mor estão os restos mortais
do padroeiro São Marcos. A
riqueza da basílica continua
no batistério, na própria
cripta de São Marcos, na
sacristia, ' na Capela Zen,
nas fachadas internas e ex-
ternas. Do lado de fora, em
dia de sol radiante, a fa-
chada de São Marcos é in-
orivelmente bela. Ao estilo
bizantino básico mistu-
ram-se o romântico e o gó-
tico. Peças fundamentais
são os quatro cavalos de
bronze, arte grega do sé-
culo IV antes de Cristo. As
cinco majestosas cúpulas
podem ser vistas à distan-
cia.

Uma curiosidade: quatro
vezes por ano, no outonoo
e inverno, quando as marés
está altas, a água sobe e
toma conta da Praça de
São Marcos, onde as pes-
soas são obrigadas a cami-
nlhar com água pelos joe-
lhos.

Finalmente, os hotéis. Em
Veneza existem hotéis de
luxo, quatro entre os quais
se destaca o Grittl Palace
Hotel; hotéis de primeira
categoria 10, hotéis de se-
gunda oategorla: 31, hotéis
dfe terceira categoria: 54 e
hotéis ide quarta categoria:
32. Os preços Impossível di-
zer diante dessa quantlda-
de, mas existem para todos
os gostos, do mais. caro co- .
brado a multo® dólares, até
os de poucas miil liras (20
mil a30imll).

Existem também as
pensões, .mais baratas e tão
sedutoras quanto romantl-
cas (algumas, é claro), uma
de primeira categoria e 11
de segunda categoria, todas
no centro de Veneza.

Lido, que é uma ilha vol-
tada para o Adriático, .de
um lido, e do outro para
a Laguna, possui também
uma grande quantidade de
hotéis e pensões. A 20 minu-
tos do Centro de lancha ou
de 30 a 40, de barco (vapo-
retto) o Lido é o local pre-
ferido dos turistas america-
nos, não só pela suntuoslda-
de que alguns hotéis ofere-
cem (especlamente os de
luxo e de primeira catego-
ria), como pela proximida-
de da praia.

Quanto aos museus, do
Arqueólogo ao Marciano, o
melhor é arranjar um tem-
pinho para uma visita a ca-
da um deles, que não será,
em absoluto, tempo perdido.
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A DIFICULDADE DO CARIOCA
DE VIAJAR EM GRUPO

©TDR 

(Turismo Domes-
tico Rodoviário) é uma
tentativa da Embratur
para desenvolver novas

áreas e novas formas de turismo
interno. Como o próprio nome diz,
o TDR pretende alcançar o turis-
mo rodoviário, tendo como inspi-
rador o VTD (Vôo de Turismo Do-
mestiço) j que aumentou, sensível-
mente, o turismo por via aérea.
Mas em relação ao TDR existem
alguns problemas para a implan-
tação deste método de viagem,
lançado ho início de 1978.

Carlos Eduardo Jardim, coor-
denador de marketing da Embra-
tur, revela a situação do TDR no
Brasil, explicando que "quando
foi implantado o sistema, e a
exemplo do VTD, a campanha
contrária foi intensa. À Embratur
interessa, através do TDR, o au-
mento do mercado e um maior
fluxo de turismo. Mas o que con-
seguimos atingir no Rio, até ago-
ra, foi apenas o aumento da via-
gem individual de ônibus, des-
vinculado do plano TDR".

Em São Paulo, o TDR funcio-
na, já que as agências de viagens
paulistas montaram esquema de
integração entre cada uma delas,
cedendo serviços, como os de re-
cepcionLsta, datilografo e outros,
diminuindo assim os custos ope-
racionais e aumentando as ven-
das.

— Os agentes de viagens de
São Paulo — prossegue Carlos
Eduardo Jardim — se organiza-
ram -muito bem. No Rio o mer-
cado turístico é mais difícil, pois
a atitude de consumo do carioca
é diversa, nem sempre ele aceita
com facilidade a viagem em gru-
po. Os agentes paulistas comer-
cializaram a idéia criando rotei-
ros curtos, para o interior do Es-
tado, e mais longos, como para a
Foz do Iguaçu, sempre com exce-
lentes resultados. O ideal seria
que os agentes cariocas se sentis-
sem estimulados pelos paulistas e
tentassem aplicar o pool de servi-
ços no Rio.

As estatísticas provam que
apenas 20% dos turistas brasilei-
ros utilizam os serviços de agên-
cias, enquanto nos Estados Uni-
dos, 82% dos viajantes adotam as
propostas e sugestões dos agen-
tes. Edgar Catoira, assessor de
imprensa da Embratur, acredita
ser "importante criar seu próprio
roteiro, ou então poder contar nas
agências com pacotes atraentes.
A Embratur está disposta a cola-
borar na criação de qualquer pro-
jeto de incentivo ao TDR".

No Rio, mesmo sem que o
projeto tivesse sequer sido im-

plantado, a Embratur não pre-
tende desistir do projeto, acredi-
tando que os agentes de viagem
se conscientizarão do projeto, em
função das boas vendas em São
Paulo. No Sul, mais especifica-
mente em Florianópolis, o TDR vi-
gora, programando cinco excur-
soes mensais para a Foz do Igua-
çu, pelo preço de Cr$ 1 mil 140
por pessoa para estada de três
dias, com hotel e refeições pagas
e um passeio incluído, com direi-
to a guia. A Soletur, especialista
em excursões rodoviárias, não
parece acreditar na experiência
do TDR, já que'tem assegurado
grande parte do mercado com
seus ônibus lotados por turistas
individuais.

— O TDR — afirma Carlos
Eduardo — só pode ser implan-
tado e executado através de agên-
cias de viagens. E o trabalho bá-
sico deve partir dessas agências,
no esforço de desenvolver e me-
lhorar a criatividade da oferta de
roteiros, não usando sempre o
mesmo pacote turístico, mas ten-
tando conquistar um mercado
vivo. O VTD, por exemplo, cati-
vou uma outra camada do mer-
cado, representada pelos jovens,
mudando os hábitos de viagem da
classe média e provocando au-
mento da demanda.

A Embratur insiste em vá-
rias campanhas incentivando o
TDR, com slogans como 'Junte

o Pessoal e Organize o Calendá-
rio de Verão , que oferece a pos-
sibilidade ao' organizador, uma
vez garantida a presença de, no
mínimo, 10 pessoas, de ganhar a
sua passagem. Há vários tipos de
TDR: com 10 pessoas é o TDR
Leito, com 12 o TDR Executivo e
com 18 o TDR Comercial.
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A dificuldade de relaciona-
mento entre a transportadora e
os agentes de viagem é mais um
dos problemas que dificultam o
êxito do TDR. Edgar Catoira
conta que "um código de relacio-
namento entre o transportador e
as agências está sendo elaborado,
pois o DNER confirma: é impres-
cindível que os dois se conciliem".

A Embratur pretende ultra-
passar as dificuldades e prosse-
guir na tentativa de implantar o
TDR. No Rio há a possibilidade
de funcionamento para as cida-
des próximas, como Friburgo e
Maricá, entre outras, para fins de
semana e feriados prolongados,
ainda que não se excluam rotei-
ros mais longos, como 10 dias em
Salvador ou em qualquer outro
ponto do Brasil.
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que esperar tle vim ho.
tel que cobra polii
diária, mais do que o
salário mínimo vigen-

te no país? Tudo. E foi com cs-
sa pretensão, ou ilusão, que o
casal pisou na portaria do rc-
cém-lnaugurado Caesar Park
Hotel, na Praia de Ipanema. A
reserva, ícita com uma semana
de antecedência, foi confirmada
por recepcionistas atenciosos,
que solicitaram apenas 15 mi-
nutos de espera, bom pretexto
para desbravar território tão
valorizado.

Elevadores inexperientes,
cujas portas parecem desabi-
tuadas ao automatismo para
que foram criadas, nos condu-
zcm à cobertura, no 23° andar:
uma pequena coffceshop, ai-
gumas mesas na parte cober-
ta e uma minipiscina no terra-
ço. A vista talvez justifique o
preço da diária. Deslumbrante,
descortina toda a praia, do fi-
nal do Leblon ao Arpoador, e
a Lagoa.

Passado o prazo para os
preparativos finais no quarto,
volta-se à portaria. Por ocasião
da reserva telefônica, a recep-
cionista informou que há três
tipos de quarto de casal: stan-
dará sem vista para o mar, por
Cr$ 850, superior com vista
lateral para o mar, por CrS
2 060 e de luxo, este de fren-
te, por CrS 2 480. Escolheu-se
o tipo intermediário, e a recep-
cionista avisa que só estão
prontos, atualmente, os aparta-
mentos do 16° ao 229 andar, e
nos foi destinado um, no 19°
andar. As damas, ao que pare-
ce, não preenchem fichas, fi-
cando assim toda a responsa-
bilidade a cargo dos cavalhei-
ros. Depósito também não foi
solicitado, e como, por enquan-
to, oS cofres ainda não estão
prontos, toda a nossa fortuna
foi depositada em envelope la-
crado com fita durex.

Como descrever a sala de
espera? O piso de mármore
brilha, há porteiros uniformi-
zados por todos os lados. As
paredes são creme; sofás pretos
tornam possíveis esperas mais
confortáveis. Um pequeno bar,
Dionisio's, parece simpático,
mas a impressão global é de
impessoalidade e assepsia, que
as poucas gravuras não conse-
guem amenizar.

Rumo ao 19° andar. Do
quarto "casal superior" o máxi-
mo que se pode dizer é ser cor-
reto: amplo, sem dúvida, as pa-
redes com papel creme, o tape-
te marrom, armário embutido,
uma cômoda e uma pequena
mesa com duas cadeiras. As coi-
chás e a cortina são do mesmo
tecido, discreto. Sobre as ca-
mas, dois colchões. Se há vir-
tude, é a de não pecar pelo mau
gosto, exageros, misturas de es-
tilos. Talvez possa ser definido
como um quarto executivo, on-
de nenhuma peça é supérflua.
Apesar de lateral, a vista é so-
berba, mas abrange apenas da
Rua Maria Quitéria ao Arpoa-
dor, suficiente, reconheçamos.
O banheiro tem, a ser comen-
tada, uma bonita bancada de
pia imitando pedra-sabão.

Vamos conferir os serviços
e atrações oferecidas: o ar-con-
dicionadò, de fato, existe. A TV
a cores e o som ambiente idem.
O sistema sprinkler de incêndio

| é uma segurança, que afasta as
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possibilidades de enredos mis-
tos entre Hotel e Incênàio na
Torre. Sobre a geladeira, mini-
doses de uísque, por Cr$ 130, a
de Ballantine's, a do JB por
CrS 100, refrigerantes por CrS
3,50. Aberta a porta da geladei-
ra, nota-se então que as garra-
fas, de tão geladas, tiveram
seus vidros partidos. Primeira
medida: telefonar solicitando
providências. Doce ilusão. O
aparelho, tal qual os da Telerj,
não se dignava a emitir o mais
leve ruído. A hora do almoço
aproximava-se, e antes de tes-
tar as prováveis iguarias do
restaurante Petronius, registro
duas queixas na portaria — da
geladeira e do telefone, esta úl-

tima recebida como todas as
outras reclamações do gênero.
A resposta, de tão perfeita, pa-
rece ter sido aprendida na ma-
triz: "Anotamos sua reclama-
cão e o reparo será providen-
ciado ainda hoje". Só faltaram
alegar defeito no cabo.

O restaurante Petronius —
inaugurado um dia antes, fun-
ciona das 12h às 15h para ai-
moco e das 19h às 24h para
jantar. No corredor que dá
acesso a ele, um pequeno bar,
simpático e agradável, acon-
chegante e também sofisticado.
Já o Petronius tem um ambi-
ente luxuoso; sobre as mesas
pratos de prata que parecem

[ espelhos, e, como somos os úni-

4ám

BOM SERVIÇO,
CONFORTO
E PREÇOS ALTOS
PARA QUEM QUER
SE HOSPEDAR
NA PRAIA
DE IPANEMA

Susana Schild

cos fregueses, conseguimos a
façanha de mobilizar pelo me-
nos meia dúzia de garçons, que
se desdobram em gentilezas. Os
canapés de entrada prometem.
São leves e saborosos. A çaipi-
rinha de vodca é deliciosa e ar-
riscamo-nos a pedir atum fres-
co grelhado e vitela com molho
de champignon, que vêm acom-
panhados de alguma confusão.
Quem pediu peixe recebe car-
ne, e vice-versa, garantidos co-
mo o contrário. Trocam-se os
talheres, trocam-se os pratos.
Finalmente, chega-se a um
acordo, e sem querer invadir
domínios pertencentes a Api-
clus, permito-me algumas con-
sideraçéles. Na verdade, não hà

muita diferença entre a carne
e o peixe, um poderia perfeita-
mente passar pelo outro. As ba-
tatas, que deveriam ser cozidas,
saíram prematuramente da pa-
nela. Mas, tudo é servido com
muita gentileza e educação, e
os garçons explicam que ain-
da não" estão muito acostuma-
dos aos pratos.

Depois da sobremesa (ape-
nas um doce) vem o café com
creme e a conta: CrS 520 (além
das caipirinhas, bebeu-se ape-
nas uma água mineral). Para
digeri-la, uma oferta da casa:
coquetel de champanha com
água tônica.

Às 14h, a geladeira já fora
limpa, as garrafas trocadas.

O telefone, porém, Insistia na
mude/. Volta-se à portaria, on-
de mais uma ve?! csciareee-se!
que serão tomadas providen-
cias. Duas horas depois o apa-
relho dá sinal de sua vitalícia-
de. E' hora de testar o serviço
de apartamento. Uma laranja-
da não demora mais que 10 mi-
nutos. O pedido de passar um
vestido 6 prontamente atendi-
do. Agulha, linha e botão tam-
bém. Recados deixados na por-
tarla são dados; nos corredo-
res, arrumadeiras fazem ques-
tão de cumprimentar todos os
hóspedes. Todos os testes reali-
zados com a parte do serviço
foram perfeitos. A telefonista
nos acorda à hora certa, o café
da manhã, solicitado á noite,
chega a tempo. O jantar servi-
do no quarto também chega
prontamente, se bem que com
paladar totalmente equivocado,
o que não é culpa dos garçons.

A frustração do atum no
almoço me levou a insistir no
peixe'para o jantar. O mais
simples: filé de namorado com
molho tártaro. Surgiu, porém,
um peixe feito no azeite de den-
dé, com farinha no dendê tam-
bém, batatas que deveriam es-
tar cozidas, mas que repetiram
a precociüade constatada no
almoço. E tudo regado a molho
tártaro, que nada tem a ver
com azeite de dendê. Como en-
trada foi pedido coquetel de ca-
marão, e de sobremesa uma tor-
ta. Para beber, dois ingênuos
sucos de laranja. Desta vez, não
foi servido digestivo depois, e a
conta foi a seco: CrS 730.

Uma esticada ao bar do se-
gundo andar — Spirituals, se-
gundo o cardápio — mostra
mais uma vez um atendimento
eficiente e atencioso. Repete-se
a caipirinha, acompanhada,
gratuitamente, de canapés. Na
falta de cigarros, o garçom os
solicita (dois maços, Charlton,
CrS 11,20, e Minister, CrS 10) a
um boy, que volta cinco minu-
tos depois e cobra CrS 20 cada
maço. O preço ecoou pelo bar
vazio. O boy desaparece, o gar-
com aproxima-se, confirma o
preço, cria-se um burburinho
que' culmina com pedidos de
desculpas do garçom, o qual
falara com o gerente.

Os CrS 2 mil que garan-
tem uma diária passam rapi-
damente, e mais rapidamente
se multiplicam. A hora da par-
tida apresenta uma conta per-
feita, sem erro algum, e para
p a g á-la aceitam-se cartões
Ello, American Express, Na-
cional e Master Charges. Os re-
cepcionistas informam que em
breve todos os andares estarão
funcionando, assim como a ga-
ragem e o cofre. O restante —
piscina, sauna, cabeleireiro —
já pode ser utilizado. E aler-
tam: reservas com antecedên-
cia são indispensáveis, e quem
quiser carnaval, só em 1930.

Mais tarde, constato que
um par de sapatos fora esque-
cido e encontrado pela gover-
nanta, que o entrega mediante
a assinatura em um livro de
achados e perdidos. Fora a co-
mida, não há queixas da efici-
ência do serviço e do conforto
oferecidos. Quanto ao preço pa-
go por esses itens (o total foi
de Cr$ 3 859,35), é uma ques-
tão de opção. E de poder aquisi-
tivo.

Caesar Parle Hotel: Av. Vieira Souto, 460.

Telefone: 287-3122.

FÉRIAS 

na Cidade Maravi-
lhosa, nos meses de janei-• ro e fevereiro. Pensando
nisso, a Riotur e a Secre-

taria Municipal de Turismo tratam
de divulgar através de folhetos e
agências de turismo a programa-
ção oficial de verão, que tem co-
mo ponto alto, é claro, o carnaval.
Embora começando no dia 24 de
fevereiro, desde o dia 5 de janeiro
ele estará nas ruas, patrocinado
pela Riotur no mesmo esquema dos
anos anteriores.

Mas um novo tipo de progra-
ma poderá ocupar as horas de la-
zer dos turistas: as feiras ao ar li-
vre, promovidas pela Secretaria
Municipal de Turismo, a exemplo
da Feira Hippie da Praça General
Osório. A idéia intensificou-se com
a inauguração, em agosto deste
ano, da Feira Colonial, na Praça
15, inteiramente dedicada ao arte-
sanato (metal, couro, madeira, es-
tamparia, cerâmica e artes plástl-
cas) e com setores de filatella e
numismática, além de uma área
gastronômica, com comidas tipleaa
de diversas regiões do Brasil.

A Feira Colonial, com 335 bar-
raças atualmente e mais 87 em vias
de Instalação, funciona aos sába-
dos de 10 horas da manhã até o
sol cair, podendo ter seu horário
de fechamento transferido para às
22h. José Carlos Costa Pereira, Se-
cretário Municipal de Turismo, co-
gita ainda de separar uma área pa-
ra manifestações de teatro folcló-
rico e popular, já a partir do mêi.
de janeiro.

Criada na Semana Carioca de
Turismo, em setembro, e regula-

FEIRAS E CARNAVAL
FAZEM O VERÃO
OFICIAL DO RIO

Patrícia Mayer
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mentada este mês, a Feira de An-
tiquários foi a segunda a ser ins-
talada no Centro, na Praça Maré-
chal Ancora, perto do Albamar.
Inicialmente contando com 28 bar-
raças e agora com 36, ela é ocupa-
da por antiquários conhecidos, que
têm a oportunidade de popularizar
seu negócio.

O grande lançamento para o
verão de 1979 será porém a Feira
de Trocas, a ser inaugurada no dia
27 de janeiro, nos moldes da exis-
tente em Paris. Nela poderá ser
feita a troca direta de objetos de
qualquer natureza entre os seus
participantes e visitantes, bastando
um contato com o balcão da ad-
ministração para a obtenção de um
tabuleiro. Quem tiver um só objeto
disponível, poderá encaixá-lo num
tabuleiro coletivo. Na troca vale
tudo, menos dinheiro. A feira fun-
clonará ao lado da de Antiquários,
ambas aos sábados, das lOh às 17h.

— Essas três feiras são o nas-
cedouro do grande mercado que se
pleneja ipara o Rio — revela o Se-
cretário Municipal de Turismo — e
que deverá ocupar a área que vai
do Arsenal de Marinha .ao Aero-
porto Santos Dumont. Enquanto
isso não ocorre, a Secretaria vem
divulgando as já existentes atra-
vés de porters, displays e folders
distribuídos às companhias de tu-
rismo, para que venham a fazer
parte dos siirht-seeings turísticos
da cidade.

As feiras são as únicas ativida-
des extracarnavalescas da Secre-
taria Municipal de Turismo, que
"não quer se empenhar em nada

que possa fazer competição com o
carnaval". O Sr José Carlos Costa
Pereira afirma, porém, que existem
plar.os para a promoção de uma
semana dedicada à cidade ou ao
Ano Internacional da Criança, ain-
da para janeiro. Na área da Rio-'tur, a exceção não carnavalesca é
a Marina da Glória, a ser inaugu-
rada oficialmente no dia 15 de ja-
neiro. Na verdade, para os donos
de barcos que chegarem ao Rio,
poderá ser uma opção de hospeda-
gem durante os tumultuados dias,
de carnaval.

¦ ¦ ¦
A primeira atividade pré-car-

navalesca da Riotur para o ano de
1979 será a batalha de confete, no
dia 5 de janeiro, às 20h, na Rua
Felipe Cardoso, em Santa Cruz. Es-
sa festa se repetirá diversas vezes,
sempre às sextas-feiras, até o ini-
cio do carnaval, em bairros dife-
rentes da cidade. No seu comando
estará o animador Chacrinha, ha-
vendo ainda uma banda de 12 mú-
sicos contratados pela Riotur e
Sindicato dos Músicos, e que toca-
rão num palanque. "Na batalha de
confete as pessoas participam es-
pontaneamente, sem fantasia, tem
dentro do espirito carioca", diz o
Sr Vitor Pinheiro, presidente da
Riotur, que fala ainda de outra
programação a ser iniciada no dia
7 de janeiro: o banho de mar a
fantasia.

— É uma festa regida por algu-
mas normas. Há os desfiles e as
competições entre os blocos cama-
valescos, com prêmios de CrS 5 mil,

CrS 3 mil e CrS 2 mil, e todos de-
vem comparecer com fantasias de
papel crepom tendo por baixo
shorts ou bermudas. O primeiro es-
tá marcado para a praia D Luiza,
em Sepetiba, e até fevereiro, em-
todos os domingos, haverá mais
festas em todas, as praias.

Os blocos desfilarão em uma
área de 1J)0 metros, sempre em di-
reção á praia, pois o desfile deve
terminar dentro dágua. Para parti-
ciparem, os blocos deverão ser íi-
liados à Federação de Blocos do
Rio de Janeiro e trazer sua própria
bateria. A Riotur providenciara
ônibus para trazer e levar os com-
ponentes. Este será o terceiro ano
em que a Riotur promove o banho
de mar a fantasia e, de acordo com
o Sr Vitor Pinheiro, jamais houve
qualquer problema, apesar da par-
ticipacão de 12 blocos com cerca de
300 participantes cada.

No dia 24 de fevereiro (sábado)
abre-se o carnaval de 1979, com
concurso de fantasias no Hotel Na-
cional e Desfilo de Frevos na Av.
Rio Branco. Durante os quatro dias
serão oferecidos 326 bailes públicos,
distribuídos de Santa Cruz ate a
Ilha do Governador; e haverá ain-
da desfiles de blocos de empolga-
cão. blocos de sujos e blocos car-
navalescos. A principal atração do
carnaval, o desfile das Escolas de
Samba, começa às 18h de domingo
na Rua Marquês de Sapucai e na
Av. Rio Branco, estendendo-se pela
madrugada; Na terça, finalmente,
a Riotur promove a escolha do Fo-
lião Original, Desfile de Ranchos e
Desfile de Grandes Sociedades.


