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ACHADOS
PERDIDOS

ROUBADOS
DOCUMENTOS
Roubados cin Ipanema — Rio,
Iodos
documentos
pessoais,
talão ch. Bco. Nac. S. Paulo,
C. Crédito Nacional, does. Corcel 72-CX
0861-SP de JOSÉ'
LUCAS
S.
RANGEL
I n I s .
222-5864 jiic^
(C
-'
DOCUMENTOS
ROUBADOS
Roubados em Ipanema — Rio,
tedos
documentos
pessoais,
talão
cheque
Bradesco,
Cart.
Nacional e does. Volks 65, JO
0594-SP de MAURO R. RIBEIRO
PINTO. Infs. 222-5864 - Rio.

(Ç
EXTRAVIADA CARTEIRA do iate
Clube do Rio de Janeiro. Titulo
979 de Alexandre Werner Louij
Peine e dependentes.
ERNESTO ARAÚJO
Perdeu
capanga com documentos. Entregar Rua dor, Inválidos, 138/
615 ou fone 244-0022 - Ramal
271. Gratifica-se.
fURTADOS
Ivan
Vale Leite
comunica furto de seus documentos:
cart.
ident.
I FP
2379787, can. CRQ 2412-S, CPF
331
227/72, cart.
hafaili881
tação
326.759,
contrapront.
cheque
Dez./ 77. tal. chequeouro
c/
B.B.
cheque
n°s.
4 292 12 a 429220 c/cartão garantia.
CRÀTIFICÃ-ST-a~quem achar ê
devolvar
oi
documentos
ds
identidade perdidos por ILAN
CQIDMAN - Tel. 255-4515.
PERDEU-SE Uma carteira c/
documentos pertencentes a Roberto Serfaty Rosemberg. Quem
encontrar
favor
telefonar
p/
245*3990 ou entregar na Praia
do Botafogo, 130 apto. 1401. —
Onde será bem recompesado.
PERDEU-SE - CaTíêTra Profisslonal
CREA
5a.
Região
n 9
10670-D Tel. 247-8768.
PERDIDA - Carteira Preta contendo todos documentos. Caso
achar lelefonar
para 247-0322
" Hanne Loro Dogs Mortin
POR FAVOR - Devolver os Passaportes Suecos que foram perdidos na Garota de Ipanema
dia 9/ 01/ 78 na R. Montenegro, 53.

DOMESTTCOS

EMPREGADA Preciso que
saiba cozinhar e durma no emC/
referências.
prego.
Cr$
1.800. R. Henrique Morize, 286
Grajaú.

AGENCÍrWNETRr^-rTSrinV
pregada doméstica para todos
oj
fins,
babás,
cozinheiras,
•acompanhantes,
copeiros
(as),
chaufers,
sem filhos,'
"Todos caesiros
•te.
com
refs,
sólidas
e exames médicos garantimos
6 meses em caso de troca nos*
sos empregados esperam subj.
Iltuto, Tel, 236-1891 256-9526,
ACOMPANHANTE - P/ 2 meninas e pequeno,* serviços, não
usa uniforme. Tels. 274-5344 —
294-1050. Do 12 às 14 hs.

A

-

C"

Prnosa-se referênBABA'
eras de 1 ano, carteira de saúde, tido dorme c/ criança. Saida 15/15 dias e durante o carnaval.
Ordenado
a combinar.
(?. Fonte da Saudade, n° 131.
Ligoa. 227-5405 e 266 6044.

;
i

Delfim afirma
que o problema
não é econômico

O Governo norte-americano,
preocupado com o agravamento da
tensão entre Argentina e Chile, que
disputam três ilhas do canal de
Beagle, ofereceu-se para mediar a
questão. O Almirante Emilio Massera, integrante da Junta Militar argentina, foi ao Sul do país comandar
manobras de fuzileiros, e no lado
chileno há rumores de movimentos
de tropas, segundo a agência AP.
Todos os embaixadores chilenos no continente foram convocados a uma reunião de urgência,
hoje, em Santiago, com o Chanceler Patrício Carvajal, entre eles o
representante em' Buenos Aires,
René Rojas. O Presidente Pinochet anunciou que vai visitar
unidades militares no Sul do
país, no fim do mês. (Página 16)

O Embaixador Delfim Netto disse
"o
país, hoje, está necessitando de
que
realizações importantes no campo politico e até mesmo esse conflito entre
empresas privadas e estatais deve ser
localizado no campo político, e não no
econômico". Segundo ele, uma sociedade que pretende ser livre precisa de
um setor privado forte, pois, "quando o
Governo detém o monopólio do emprego, não há liberdade".
O ex-Ministro da Fazenda (de 1967
a 74) afirmou que o AI-5 é desnecessário, elogiou o General Figueiredo, que,
segundo ele, "marcará de forma indelével a História do Brasil", e desmentiu que já tenha tratado de sua ida
para um cargo no Ministério. (Pág. 3)

Ex-diretor da
SIP é mortoi
com 18 tiros

Velloso prevê
economia sob
controle em 79

Com 18 tiros, foi assassinado
no Centro de Manágua o diretor do
Prensa, Pedro Joaquín
jornal La "mártir
Chamorro,
da luta contra a
ditadura", de acordo com a coalizão
oposicionista União Democrática de
Libertação, Prêmio Moors-Cabot de
1977 por sua contribuição à imprensa latino-americana e um dos maiores adversários da dinastia Somoza.
A família de Pedro Joaquín
Chamorro responsabilizou o Governo pelo assassínio do ex-diretor
da Sociedade Interamericana de
Imprensa, que foi preso inúmeras
vezes, condenado à prisão, exílio e
outras sanções por sua oposição
ao regime da família Somoza, iniciado quando era estudante na Universidade de Manágua. (Página 16)

A

UNIÃO AOVENTISTA - Tom
empreitadas rle ótima aparência
«Om exame*, médico e referên.
eus tirada! no local cozinheirat
de todas ai categorias
babás
t enfetmcirai para recém nas.
'idos e
pessoas idosas ou en'ermas
copeiros
(as) chaufers,
caleiros
ele.
Garantimos
fica.
rem
í
meses.
2 5 5-0948
255-3688.

- Paos-ie borí
ARRUMADEIRÃ
com rsferénc-a-i e documenlos.
Tratar tel, 2Ó7-3337 d» 9 às 17
fior-aa.

ARRUMADEIRÃ
1 COZINHEIRA
Para peq.
família
pago cada
uma 2.000 ref. min. 1 ano. Av.
Copacabana 534 ap. 301.
ARRUM COZINHEIRA E~CÕP?f.
RA preciso dou fo!qa semanal
- Sal. até 3500 c/ ref.
Ass.
cart. INPS 139 - Av. Copacabana 861 ap 911 D Mana.
A MOÇA OÜ SENHORÃ"~cl»íf.
nhando
bem
fazendo
serviço
de
casal
3.000,00
ass.
pago
cart. pag0 INPS. Folga a combinar. Av. Copacabana, 583 to
806

relerj
cabos com mais
de 30 anos
A substituição de 60 km de cabos com mais de 30 anos — que
apresentam grande incidência de
problemas — o desenvolvimento de
programas com o objetivo de diminuir o índice de defeitos e uma
maior rapidez nos reparos são as
metas da Telerj para este ano, segundo o diretor de Operações, Sérgio Miranda.
O encerramento, até o final de
1978, dos programas de expansão,
que farão a ligação de 84 mil 800
telefones já vendidos, levará á melhoria dos serviços prestados pela
empresa. O Rio de Janeiro, afirma
o Sr Sérgio Miranda, é a cidade que
apresenta a maior densidade de telefones por habitantes no Brasil: 14,4
para cada 100 habitantes, (Pág. 7)

Enquanto o Senador Petrónio 1'ortella assegura que a Convenção da Arena se reunirá "cm fins
de março", o Deputado Francelino Pereira, na tarde de ontem, fornecia informações desencontradas
a respeito do assunto. Numa entrevista, revelava
que a reunião será em fevereiro, durante o recesso;
noutra, concordava com o Senador, assegurando
que o nome do sucessor do Presidente Geisel será
homologado em março.
A origem dessa contradição está na existência
de uma forte corrente que defende a realização da
reunião para meados de fevereiro. Segundo o Sr
Antônio Carlos Magalhães, a Convenção deveria
ser "ontem". Caso a reunião fosse realizada em févereiro, todas as sucessões estaduais deveriam ser
imediatamente congeladas, para que o assunto só
voltasse a ser tratado depois da homologação do
candidato.
O General Samuel Alves Corrêa, que assume
hoje o Comando do III Exército, tornou-se o primeiro comandante de grande unidade a se manifestar sobre a siu .ssão presidencial. Segundo ele,
o General João Baptista Figueiredo "tem cxceíentes credenciais, por sua cultura, inteligência, caráter, por seu animus revolucionário e pela sua vivencia e experiência governamental, para realizar
um grande Governo".
Outro General de quatro estrelas, José Fragomeni, disse no Rio, ao assumir o Comando da Escola Superior de Guerra, que o candidato oficial à
Presidência "é um homem capaz e em condições
de assumir os encargos c as responsabilidades".
Para ele, o fato de o General não ter ainda sido
promovido não chega a ser problema, "pois. pela
lei, o Presidente pode ser até um reservista de terceira categoria". ,
Em Fortaleza, o presidente da CNBB, D Aloísio Lorscheider, admitiu que o General Figueiredo
"representa a esperança
da redemocratizaçào do
país". Em Porto Alegre, o Senador Daniel Kricger
considerava "absurda" a possibilidade de o Sr Magalhães Pinto vir a ser vitorioso na Convenção da
Arena, "mas se esse absurdo ocorrer o Senador
será o candidato do Partido". (Pág. 3 e editorial)
Brasili*

Desapropriação
atrasa um mês
obra do metrô

"O General João Baptista Figueiredo" — segundo afirmou o Ministro do
Planejamento, Reis Velloso — "encontrará, ao assumir o Governo, em março de 1979, uma economia sólida e com
mecanismos eficientes, capazes de resistir a novas crises internacionais,
idênticas à do petróleo, devendo a balança comercial apresentar consideravel superávit e a dívida externa crêscimento moderado".
Indagado se o IPEA está fazendo
levantamentos com vistas à preparação do III PND, a pedido do General
Figueiredo, limitou-se a lembrar que,
pela lei, o III PND só deverá ser encaminhado ao Congresso em 31/8/79 e,
portanto, o General terá tempo suficiente para elaborá-lo. (Página 18)

Falta de documentação de cerca de 600 imóveis desapropriados
para a construção das linhas do metro e do pré-metrô, entre Estácio e
Pavuna, e número de casas superior
ao previsto — várias situadas no
mesmo terreno — atrasaram em um
mês e meio o cronograma de obras
da Companhia do Metropolitano.
Até abril, todas as desapropriações
neste trecho — num total de 1 mil
44 imóveis — deverão estar concluídas.
O presidente da Companhia do
Metropolitano, engenheiro Noel de
Almeida, que deu essas informações,
considera o problema de "fácil solu"todas as empreiteiras se
ção", pois
comprometeram a executar as obras
no prazo previsto".
(Página 9)
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s e aco
estão na pauta
Brasil-México
Os dois acordos mais importantes
que poderão ser assinados durante a
visita do Presidente Geisel ao México
relacionam-se aos setores de siderurgia e fabricação de aviões, embora existam dificuldades retardando a conclusão dos entendimentos. Na siderurgia,
há pequenos problemas a serem resolvidos com o presidente da companhia
estatal Altos Hornos, Padilla Segura.
Mas, com relação à instalação de
uma fábrica de aviões com capitais
mexicanos e brasileiros, a Secretaria
do Patrimônio e Fomento Industrial
do México considerou que o projeto
não se inclui entre as prioridades do
momento. Algumas autoridades, entretanto, afirmam que o Presidente Lopez
Portillo poderá aceitar a proposta nas
discussões diretas com o Presidente
Geisel. (Pág. 5 e editorial na Pág. 10)

- Casal £sARRUMADEIRÃ
Irangeiro
sem
filhos.
Salário
CrS 1.500,00. Rua Gilberto Cardoso, 300/603 - Leblon.
A BABA' PARA BEBE - Preciso
com cart. de saúde pago CrS
4.000,00. Ass. cart. Pago INPS
139 sal. Av. Copacobina, 583
ap. 806.
AGENCIA AMIGA DO BEBE Tom babás prática, educadoras
e
ospecialixadss
recémem
nascidos
todas
tem
refer.
idôneas ¦ cart. do saúde. Tel.
236-3336.
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SENHORA
OU
MOÇA
Sabendo cozinhar fazendo serviço de 2 senhoras, pago Cr$
3000,00 ass cait Folga a combinar
Av
Copacabana,
1085
0"

_41_6

AGENCIA
RIÂCHULEO -"Qui
desde 1934 vom
servindo co
RJ. Oferece Copa arrum. babás,
coz. e diariastas partir 1.500,00
231-319) e 224-7485.
AGENCIA
GIRASSOL- OFERECE
Governanta,
coz.
forno/
foçjão,
cop. arrum. babás p/
casa fino trato. Tel. 257-2011.
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morte de Leda
aparece morto
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O Governo da Alemanha Oriental. fechou ontem a sucursal do semanário alemão ocidental Der Spiegel em Berlim Oriental, em represália pela publicação, em dois capitulos, de um manifesto atribuído
aos dissidentes reunidos na Liga
dos Comunistas Democráticos da
Alemanha (BDKD), que atua na
clandestinidade.
O representante da Alemanha
Ocidental em Berlim Oriental,
Guenther Gaus, apresentou protesto ao Ministério das Relações Exteriores da Alemanha Oriental, que
foi rejeitado pelo funcionário que o
atendeu. Segundo Klaus Boelling,
porta-voz do Governo de Bonn, não
serão aplicadas sanções contra os
correspondentes alemães orientais
que estão em Bonn. (Página 14)

EMPREGOS

AGENCIA "PORTUGUESA" PR"Õ".
Cozinheiras,
LAR oferece —
acompanhantes p/ idosos e en>
formos, caseiros {casal s/ filhos)
copoiro (a),
motorista, babnv
airumadoira e todo serviço do
lar — Damos "Termo de Por*
iminência" p/ que V. Sa. não
se prive da empregada
em
ió dia — Todos c/ ref. acima
4 anos, fotografados o ficha/
dos - Peca hoje 255-7744
«5-7745.
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EUA temem um
confronto de,
Ch ile-A rgen tina

sucursal doi
"Der
Spiegel ?5

WASNI
ESOUEISARO
JR.
E
CARLOS PINAFFI, perderam todos os documentos pessoais e
do carro, placa NE--1433, favor
entregar à Rua
Uruguai
380,
bl. E p/ o porteiro.
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O Comaiülanlo do Ul Exército (C) disse que o General Figueiredo tem tudo
para Jazer uni grande Governo

ROA fecha

PERDEU-SE Carteira de Identidade de Adriana Arruda Mortara
RG 9271310.
Telef.
245-1152.
Horário comerc.
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Convenção da
Arena pode sair
antes de marco

Henrique de Brito Magalhães,
engenheiro aposentado de 68 anos,
solteiro — em cujo apartamento, sábado, morreu Leda Cristina, de 14
anos — foi encontrado morto e despido, na manhã de ontem, na praia
de Copacabana, em frente à Praça
do Lido. Há suspeita de suicídio por
veneno, porque de sua boca e narinas escorria um líquido espumoso.
Quando da morte da menina, o
delegado José Dias Gollcher, da 12a.
,DP, registrou a ocorrência como suspeita, porque as paredes do apartamento do engenheiro tinham fotografias de mulheres nuas, o que levou o policial a admitir que Henri"um maníaco sexual". Seque era
gunda-feira, o IML emitiu laudo
extra-oficial, atribuindo a morte a
uma cardiopatia congênita. (Pág. 12)

- Tom
AMIGA
DO LAR
AG.
DOMESTICA
255-9693. AG.
caprichosas
iodo
Ofer.
trivial, empregadas
coz.
para
p/
arrum, cop., fax., dis- todos os serviços, babes car!babás,
nhosas, cozinheiras gabaritadas,
rista. Seleção e does; Garantia.
acompanhantes
moAv. Copacabana, 610' 1122.
pacientes,
- toristas atenciosos, caseiros etc.
A R RUM'ADÉIRA COPEIRA
Todos
com
de
saúde
o
cart.
Com pratica para casal.
Ex:jo
rsfs. idôneas. Garantimos ficareferências.
Telefonar
p/
contrato,
nosr«m
6
meses
em
257-9124.
'"Preciso
sos empregados esperam subs'255-3311.
ATENÇÃO
LEBLON
títulos. Tel. 255-5444,
empregada p/ cozinhar e arrumar p/ 5 pessoas. Dormir em- A COZÍNHEIRA~~Pje:i*.a-s= d
Folçja
refs. p/ cas.il sem, ftrhos. Padomingo.
Pago
prego.
CrS
2
mil.
Iguarapav<i,
R.
ge-se bem. Tr. Av. Ruy B.írbo75/401.
sa, 170/1.601. Tel. 227-2814.

ARRUMADEIRÃ
c/
1 ano. Pago bem.
Elizabeth 100/903.

Pela TV, Francelino antecipou convenção

ref
mínima
Av. Rainha

__
"
ÃRRUMADEIRA-CÒPÊIRÃ
Tom
referências.
Ordenado
C r S \
1.000,00. Avenida Vieira Soulo,
402 ap. 201. Fone. 227-42-19.
I
BABA' - Com referencies m n
mas cie l ano p/
I criança.
j
26?-i5475 -Ipanem a.
AÁifT.
BABÃ-ARRUMÃDeTrÃ
JO -tnoi rJ refs.
p' bebê ói
15
meses.
R.
Saída
dias.
c/
Soares Cabral 71/502. laranjed
ras. T. 225-3488.

BABf' — Para menino 2 anos.
responsável, maior 21 anos, t/
refs. minima do 1 ano.
does
Tel. 387-6181 - Leblon,
—
ii ABA
Com prática ordenado
1.200,00.
Tratar
Rua
Conde
Bonfim, 577.'301'dd"2
Para criança
BABA*
anos, com referências e cartel*
ra. Tratar hoje das 9 às 12 hs.
Av, Copacabana, 36/202.
BABA' Precisa-so c/ prática,
referSncias e documentos.
Pa
g^-se bem. Tratar Rua Joaquimi
N.ibuco. 50/ 302.
|

BABAS — Precisa-se c/ prillea
e referências. Ordenado 2.500.
Trt. Av. Vieira Souto, 620/ 403.
Náo se aceita agência.
- Competente p/ cuidar
BABA
2 crianças,
I ano d 3 anos.
Refs. min. 1 ano. Does. Paga-s-j
bem. Tr. tel. 225-5247. Rua Gal.
Glkerio, 183/301.
CASAL Frocuro, S/ fi-JflOí, tomar
conta m/ resid. fani, 4 pessoas.
Ba cozinha WfUma. ele jardim,
ioda faxina casa. Moradia
itord.
inicial
3.200,00,
parado,
Mais inf. 222-6993.

POLÍTICA e governo

r

Coluna do Castello

"^

EXCURSÕES PASSÁBRA

Quais os trunfos de

BUENOS AIRES

ANDES NEVADOS

S dias
Saldas; janeiro/fevereiro
.CRS 6.372,00- Financiados

Argentina-Chile —
travessia p/ Lagos - 13 dias
aídas: janeiro/fevereiro
CR$M.I0B,00 ~ Financiados

Magalhães Pinto ?
Brasília — O Senador Magalhães Pinto
está disposto a protestar contra a antecipai
çào da convenção da Arena, falo que, segundo pensa, visaria ao "esmagamento" da sua
candidatura, na medida em que lhe retira,
tempo para mobilizar e em que dá ao Governo oportunidade de condicionar, nas sucessões estaduais, as candidaturas locais à
fidelidade demonstrada por seus correligionários na convenção.
Não sabemos o que fará o Senador além
de protestar. Ele reconhece a legalidade da
antecipação, determinada, segundo o Sr Peem funtrònio Portella, não propriamente
"ato de vonmas
de
um,
legalidade
dessa
ção
tade" do Presidente Geisel. Mas reclama como se estivesse seitdo esbulhado, pois o Governo fica com o poder de manobra em relação aos convencionais e afasta, a possibüidade de virem a formar em torno do Senador
mineiro os que forem prejudicados pelas decisões a serem tomadas. O Sr Magalhães Pinto julga-se com direito a ser constatado e a
ser ouvido, como candidato que é a disputar
sua indicação pela Arena.
Nesse ponto, os raciocínios chocam-se
com a realidade. Não há direito a reivindicar
desde que não se vive num estado de direito.
Pouco importa a legalidade ãa providência,
o que importa é a fonte de onde emana a. ordem — "o ato de vontade" do Presidente da
República, a quem se atribuem poderes supralegais, supraconslitucionais e rigorosamente discricionários. Não se precisa de fundamentação legal para antecipar ou transferir a data da convenção. O ato será consumado em função da manifestação da vontade presidencial e a convenção deverá ter
como resultado precisamente a homologação da manifestação de vontade da qual resultou a indicação do General Figueiredo. O
Senador Portella foi claro e liso ao conversar
com o Sr Magalhães Pinto, advertindo-o de
que a convenção será meramente homologatória.
Identificada a ordem que prevalece nas
atuais circunstancias, resta observar que o
Senador mineiro, tomando a atitude que tomou, decorrente aliás do seu comportamento
ao longo de todo o proceso sucessório, insinua que dispõe de elementos não conhecidos
para defender o seu direito numa situação
em que o direito não prevalece. Há obviamente algum trunfo secreto com o qual joga
esse truco o Sr Magalhães Pinto. Não se lhe
pode atribuir leviandade numa atitude de
desafio e de resistência continuada ao longo
de seis meses e agora agravada por se ter tornado pública e oficial a declaração de vontade do Presidente da República'
A antecipação da convenção está na linha do Presidente Geisel, o qual, já tendo
feito a antecipação mais grave, anunciando
a 29 de dezembro o desfecho de um processo
que prometera iniciar em janeiro, não hesitará em dar todas as conseqüências à sua atitude, inspirada em consideração de urgência
e no estado de necesidade em que se situará
a coordenação ão nome ão seu sucessor. Uma
análise do seu comportamento ao longo ão
Governo leva à fácil conclusão ãe que ele
pretendeu e pretende furtar-se a pressões e a
contrapressões, seja ãe origem civil, seja ãe
origem militar. Ele não quis submeter o nome ãe seu canãiâato a uma consulta militar,
para evitar objeções que tornariam polêmica
sua áecisão. Também ele não quer encontrar
óbices na convenção ãa Arena.
Do mesmo passo, e coorâenaãamente, o
Presidente parece querer encontrar por conta própria a linha ãe equilíbrio entre as referidas pressões e contrapressões na elabora,ção do seu projeto de reformas políticas.
Nem ele deseja ceder ás associações civis em
tudo quanto elas formulam como reivindicações inerentes à implantação ãe um estado
de direito nem quer negar aos militares a segurança ãa inscrição na Carta Magna ãe
instrumentos ãe defesa do Estado os' quais,
sem perda da sua substancia jurídica, substituam eficazmente os mecanismos ãe exceção criados pelo Ato 5. Mas o juiz é ele, e só
ele.
O Presiãente portanto prescináe ãe consultas, senão por excessiva auto-estima ou
por avaliação exagerada da sua capacitação
pessoal, pelo menos como meio ãe impor uma
solução, que imagina ãe equilíbrio, às correntes que sobre ele pretendem exercer pressoes e contrapressões. Obviamente, o Presiãente terá ãe ater-se a uma linha ãe estrito
autoritarismo, produzindo sempre que necessário seus "atos ãe vontaâe" a que ãevem
toáos se submeter. Ele não aãmite contestação à canãiáaUira Figueiredo como não aãmitirá moáificações ao seu projeto politico.
Que meios terá para realizar seu ato ãe
resistência o Senador Magalhães Pinto, além
ão protesto formal? De que meios lançarão
mão a Oposição e as associações civis na hipótese ãe não considerarem adequado o projeto ão Presiãente Geisel? Quanão o Presidente não consulta, é que prevê ãificuldaáes
e não ãeseja áobrar-se a elas. Já o sabemos
pelas experiências recentes. Sua autoriáaáe
até aqui tem prevaleciáo contra veleiáaáes
inclusive as contestações mesmo implícitas à
sua política. Ele se antecipa e age com rapiâez e precisão. Antecipar a Convenção ãa
Arena não chega a ser problema. Pensará
acaso o Senaáor Magalhães Pinto em somar
problemas para criar um problema maior e
obrigar o Governo a ouvi-lo e a. considerar
o que representa, menos em função ãe -direitos que não existem, mas de causas a que se
filiou? O Senaáor, deflagrador do Movimento de 1964, iria à extrema concessão ao assinar o Ato 5. A partir áaí sua atituáe anterior foi superaáa ou anulada. De que meios
dispõe, insistimos, para apagar o Ato,
alijando-o da história atual do pais?
Carlos Castello Branco

DO BRASIL

JORNAL

BUENOS AIRES E
BARILOCHE

turismo
I Av.Presidente Antônio Carlos, 607 S/L Tels: 222-0712 222-7153
[Telex (021) 21308 Rio de Janeiro EMBRATUR080040900.Q RJ.

EXCURSÕES JhCEl bons serviços
A mais luxuosa excursão da temporada. Saídas^
semanais. Lagos Chilonos (opcional) - Hotel Plaza
em Buenos Aires - solicite nossos folhetos coloridos. CrS 12.400,00 (tudo incluído).
J
n3 Argentina

Carnaval

Carnaval

na

Europa

(Buenos Aires - CrS 4.950,00 Paris/Londres
Bariloche - CrS 12.400,00 Outras cidades opcionais
Solicite programa
USS 1.200,00 tudo incluído
JACEL

JORNAL DE VIAGEM

•2? 288-0962
,1'iilruciiiin do seu

TURISMO

RAIlJR 35(j

WJ

SEU FIM DE SEMANA E AS FÉRIAS
ESTÀO AQUI
ísss^ísa

D

Io Cadê mo
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lon»: 305-1251,

BUCÓLICO

ÓTIMA
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A imperial cidade do petrópolis (a «D*»ní»s lh do Rio) é lemnre uma
grande pedida do passeio com a gurizoda no fim de semana. Há multo
n que ver, além do passeio nas pitorescas carruagens. E para almoçar uma
sugestão ó o Bauernsiub? da foto, excelente restaurante aue fie* ns Rua
João Pessoa 2V7, pertinho do canlro.

DICA

J5L_zrrrz____rrz_zc

JORNAL DE VIAGEM di « dica
jo Hotnl
R<trlell ,nm
p.i'-* clieqat
Penndo> P*ciJir * Dutra *i* o quilomntta 148, ondo s* d*>v* entrar *
dirnít* im* percorrer maii três qut*
lôm»trni
uru).' em «falto. Aí, doht»-.* • ütqutrda (há pd"..
4h'Ihh
do-Mi maii doii quilômetro! mn tm*
ri tiatid* 4t* a poita Ho hotel, um
dei maii uitoretcoi do bucólico lu
n.""-io habitado por muito» Finlandc^Bi. O Bcíftnll agrada
ila laídn,
pela HfcordcÃo dn nsm vário* irnbiantes. Há tapeçarias í*itii« pelo próprio dono « por iua mán. A sauná
*. * comida s.io muito boas. O Bertnll fica em meio i um verde inten¦o « bom cuidado. O telefona diráIo ã 0233-540342 • no Rio 5247435.

Gignntão Aristocrata
110 ou 220 volts
Controle |inear pura
várias velocidades
8 grades direcionais
Rodízios
Peso: 15 kg
Dimensão: 57x 56 x 26 cm

tw'. Presidiais Vargas. 583 12.» andar • Tels. 25Í-8194 • PABX

fuá um doi melhorei * maiorei Uc
tálffatenda do pafs,
E' o Villa.
Forte, sempre lotado nat temporada*
noi fins de tamana.
O holol íape<ar d» estar a 400
melroí da Dutra) imii uma atmosfera
rústica uiifiibssio 11 ante, corn Imensas
alamedas lombreadai r jardim onda
a guriiada
O conforli
ia acaba.
oferecido an hóipad* • muito gran<
da lha até quatro harm «s^alliador
pelo hutel). No Rio, h» «m tel«.

Um doi lutjares maii catmot que
te pade encontrar na periferia do
Rio é Pati do Alferet: clima excepdona!, ausência total de edifícios,
¦ ilèncio, uma arquitetura, ainda bem
colonial a aquela atmosfera do vil*
da infância im» todo* oi lugares.
lá, existe um hoial realmente bucóMto. cm rneio a uma incrível pro'usao d* árvore* iitcularei •
gaÍol«*
<l»
tMiidoiM. E' o tridicipiiiaroi
onallsslmo
Quindins,
da
cornidi
gostosíssima,
com
bancos,
|ardlm
redes * qulpsqun d» *«pà (uma deluia, quadras, ausência dn tráfego
inutr* delícia) - uma cachoeira
perto. O l«Mnn» dif„lo i 0233.B5OO20,

Bomclima
refresca
seu verão

\,t\^n

VERÃO NEVADO

11/1/78

DOmiílGO

(I^UNIÍMXNCO

MIAM/
- 10 dias
— Disneyworld
Saídas: Janeiro/fevereiro
Saída 29/1/78
lCR$ io.834,oo - Fiancládòs
Consulte-nos sobre VTDs., Europa e Excursões Nacionais
Informações e reservas:

Quarta-feir»,

?

<

UWÍfc ÈMPRES*JACEL JAMiBOCk

ESCONDIDO
Muito pouca gentil conhece * t*rgião da Serra da Bocaina, dai maii
bonitas no paíi - d», clima ialubér*
rímo. Também «* desconheça qu«
fica a apeníin três horas do Rio. Ali,
na minúscula São José do Barreiro.
•slã um hotnl classtí A — o antigtt
Club* do« 700 «gora triniFor-

mado no Shan^ri-lã.
um
ou ml*
* conforta vai
hotol-fazenda.
Há
campos de etporU, local par* chuif.ucoi,
com barroí,
lago
Imensos
lalófts do estar e rctlauranta d* li,
Ot apartamentos são excelentes. No
Rio pode-«« roíervar (266-6650Í ou
ligar direto: Formoso 6 (SP).

NA

AREIA

O
tintei
fica
nah
praticamente
«ruia» da praia de Aracá, que com
outras d«i f,n it,i Ilha de Jaguanum
um qu4s«« paraíso perdido no mar,
a meia hor* tin Itacuiucá. O hntpj
chama*** Jaguanum. Há muito confurto e até um saveiro própria qua
lflv« • traz os hóspades.
Pode-se
ir lá apnnai almoçar p passar o dia,
VaU a pena curtir a incrível belniü
natural do lugar. No Rio, maiorei
informações
tão obtidas
doil
por
li-l«fon«i: 2360413 * 236-3551 (D.
Iljclrj)

QUATRO

BARES

Em Engenheiro Passos fa ?h30m
do Rio), começa a subida para ai
estâncias
hidrominwrai*
do sul de
Minai Aí (do outro lado d# Dutrai,

ESTRADA

Agora qu» <( vnrac iparer.HU, V4le
. paria um. clioy.idlnha . Nov. Friburgo que, com „ ponte, ficou
a
Ill45m díi íin. poi ótima ett rada.
Existem bairros int»>iram«nlr Verdes
o clima tnnliiiu. «xcopcional. Há
o quP >. v«r , (,,,., (m \i_._ f,|.
burqo.
Para
i*
comer,
uma inliuid^il»
d<
Cliuitaiorl.i a
restaurantes
esperam
o.s
viiitantes.
A Majórics é t ciai* tradicional (fita m pr^a principal com
estacionamento p*M io carro»).
A
comida é extremamenle cuidada. »
casa é bonita .. oi pr»coi surpreend ent em ente barafoi pria t alego ria.
Chegando à cidade o primeiro hotel
a o Mury Garden, lambem o rnain
oferece
novo,
requinta
qun
noc
mínimos detalhes. A comida é um
dni pontos altos, ha piscina, bont«
tm saló»i de «star, «>it*cion<im*?ntct.
grande jardim (*gor* muito florido),
butiqu* dn .irteian.m
etc. Tudo or*
narlo por uma paisa<jnrn verdadeira
mente alpina. O Mury Garden ê fui.
ado ao Crcdic.ird ,, tem doíi |ele<
fono»; 5322 « 5234. Um dot hotji,
mais cenlraii em friburgo ¦ o São
Paulo,
que não tam luxo, mar i
¦¦ amplo.
muito limpo
Seus apartamentos dispõem de telefone, h»
sdóei tle estar eom TV a cores, m(acionamento a café d» manhã.
O tratamento ê bem familiar
O
telefone i 1128. As mulheres devem
quardar este endereço: Rua Pastor
Meyer, 28. Ali fica uma fábrica d*
confecçõ»* - a Moça Flor — que
abastece butiques de vária* capitais.
Os preços sáo muito em conta. No
Rio, h praticamente 50% mais caro.
A Moça
Flor tem correspondentes
no exterior, o que garante criações
exclusivas aqui. Vale » pena um*

olhada.

íp
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URBI ORBI
CARNAVAL -1978

CIDADES HISTÓRICAS (Gruta de Maquine) - Saída - 04 de fevereiro
» GUARAPARI - VITÓRIA E COSTA DO SOL - Saída - 04 de fevereiro
ROTEIRO DAS ECLUSAS-Saída - 04 de fevereiro
VALE DO ITAJAI'- Saída - 04 de fevereiro
FOZ DO IGUAÇU - Saidas - 02 - 03 - 04 de fevereiro

FESTA NACIONAL DA UVA
Rio,- Registro, Curitiba, Joinville, Blumenau, Camboriú, Florianópolis, Torres, Capão da Canoa, Porto Alegre, Canela, Gramado,'Caracol, CAXIAS
1X5 SUL (participando nas festividades da Festa da Uva 1973) Curitiba,
São Pauio, Rio - Saídas: 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23 e 24 de fevereiro
02 e 07 de março.

FOZ/7QUEDASÍS
MARAVILHOSA VIAGEM EM NAVIO FLUVIAL (EXCLUSIVIDADE DA
URBI ET ORBI) — Descendo o Rio Paraná até Guaira, e continuação de
ônibus visitando: São Paulo, Pres; Prudente. Guaira, SETE QUEDAS,
CATARATAS DO IGUAÇU, Garganta do Diabo, Pto. Pres. Stroessner,
ASSUNÇÃO, Lago Ypacaray, ARGENTINA, Curitiba, Ponta Grossa, Vila
Velha. Duração: 15 dias — Saídas:,17de janeiro, 2 e 9 deifevereiro,' 7
março, 4 abril, 9 maio, 6 junho/78.

FCV7

ARGENTINA - PARAGUAI - DURAÇÃO: 7 DIAS

¦
WCa ÔNIBUS C/AR CONDICIONADO - Rio, Registro, Curitiba, Vila Velha, Ponta Grossa, Guarapuava, Cataratas do Iguaçu, PARAGUAI (Pio. Stroessner), ARGENTINA (Pto. Iguazu, Missionès). Saidas: 16 e 23 janeiro.2, 3.4, 11 e 19 fevereiro, 4,11 e 20 março,7,17 e
29 abril, 7 e 21 maio, 10 junho/78.
ÔNIBUS
NAVIO
AVkAO
Rio, Curitiba, P.-Ak-gre. Montevidéu, Punta dei Este, Buenos Aires, La
Plata, Mar dei Plata, Baia Blanca, Neuquen, Bariloche. BUENOS AlRES, embarque em transatlântico ou continuação de ônibus via Rosario, Santa Fé, Resistência, Pilcomayo. ASSUNÇÃO — Foz do Iguaçu —
Pto. Pres. Stroessner, Curitiba, Rio. IDA E VOLTA DE ÔNIBUS. Duração: 22 dias— Saídas:|15,19 janeiro, 2, 4, 5 e 10 fevereiro!4 e 8 março,4 e 6 abril.5 e 7 maio,6 junho/78. ÍDA|È'VOLTA AEREAiOPCIONAL).

BARILOCHE

Oi III
A MAIS COMPLETA EXCURSÃO AO SUL DO PAÍS
^%I II abrangendo SANTA CATARINA, PARANÁ, RIO
N^V#fcs«
GRANDE DO SUL — REGIÕES DO VINHO, UVA
E DO CAFÉ. Ida pelo Litoral. Volta pela Serra, São Paulo, Curitiba, Paranáguá, Joinville, Blumenau, Itajai, Camboriú, Florianópolis, Criciúma, Torres, P. Alegre, Gramado, Caracol, Canela. Caxias do Sul, Garibaldi, Bento
Gonçalves, N. Hamburgo, Lages, Vila Velha, Ponta Grossa. Londrina. Sáo
Paulo,,Rio. Duração; 14dias—Saídas: 15 e 23 janeiro, 2, 4e 10 fevereiro, 3 e 13 março, 5 e 14 abril, 4 e 15 maio, 6 junho/78.

ARGENTINA K?L

São Paulo, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Itajai, Camboriú,
Florianópolis, Torres, Gramado, Canela, Caracol, N. Hamburgo, Caxias
do Sul, P. Alegre, Pelotas, Chui, MONTEVIDÉU, PUNTA DEL .ESTE,
BUENOS AIRES (5-DIAS) — Tigre y Delta dei Paraná, La Plata, Mar dei
Plata. Duração:.19 dias. IDA E VOLTA DE ÔNIBUS.Saídas: 18 e 26
janeiro, 2 e 10 fevereiro/5 e 10 março, 5 e 10 abril, 6 maio/78.

Ql

II

D0 BRASIL com foz do iguaçu roteiro:

^^\^t—m Rio, Curitiba, Paranaguá, Joinville, Blumenau, Vale do
Itajai, Camboriú, Florianópolis, Criciúma,.Torres, Osório, Porto Alegre-.
N. Hamburgo, Gramado, Canela, Cascata do Caracol. Caxias do Sul, Lages, Rio Negro, Curitiba, Vila Velha, Foz do Iguaçu, Cataratas do
Iguaçu, P. Pres. Stroessner (Paraguai), Puerto Iguazu (ARGENTINA),
Guarapuava, Londrina, Sào Paulo, Rio. Duração: 17 dias. Saidas: 14,
15, 18 e'26 janeiro, 2, 4 e 10 fevereiro, 4e 10 março, 6 abril, 8
maio, 5 junho/78.

ENCANTADORA
RAHIA
mmfr^t llf^ Rio, Gov. Valadares, Teófilo Otoni,

Vitória da
Conquista, Jequié, Salvador (5 dias), lt.abuna, Ilhéus, Porto Seguro,
Monte Pascoal, Santa Cruz, Cabrália, Vitória, Campos e Rio. Duração:
11 dias. Saidas: 15 e 17 janeiro, 2 e 11 fevereiro,.8 e 16 março, 7 abril,
8 maio, 8 junho/78.

BRASÍLIA

CALDAS NOVAS (3 DIAS)
ARAXÁ - TRIÂNGULO MINEIRO '

Rio, Juiz de Fora. Barbacena, B. HORIZONTE, Ires Marias, Cristalina,
Brasilia, Cidade Livre, Cidades Satélites, Anápolis, Goiânia, CALDAS
NOVAS (famoso balneário Pousada do Rio Quente). Uberlândia, Ube- ¦
raba, ARAXÁ, Ribeirão Preto, Campinas, Sào Paulo, Rio. Duração: 11
dias. Saidasrjl5 janeiro, 4e 11 fevereiro, 5e 16março,6e 17 abril, 6
e 17 maio, 6 junho/78.

TRANSBRASIL

BELÉM - BRASÍLIA - TRANSAMAZÔNICA - MANAUS
ZONA FRANCA - NORDESTE - ÔNIBUS C/AR CONDICIONADO

Rio, Belo Horizonte, Brasília, Anápolis, Goiânia, Transamazônica, Rio
Tocantins, Imperatriz, Belém, Manaus (opcional de avião), Castanhal,
Capanema, Sta. Inês. São Luís, Gruta de Ubajara, Teresina, Sobral,
Fortaleza, Mossoró, Natal, João Pessoa, Recite, Olinda, Nova Jerusalém, Maceió, Aracaju, Salvador, Itabuna, Ilhéus, Vit. da Conquista,
Porto Seguro, Vitória, Guarapaii, Campos, Niterói (Ponte) — Rio.
Duração: 25 dias. Saidas: 2 e 3 fevereiro, 6 março/78!

f^HI
I F D0 ATLÂNTICO AO PACIFICO
¦ ¦¦mImi Rio, Curitiba, Foz, Assunção, Sta. Fé, CórdoV^l

ba, Travessia dos Andes, Santiago, Vina dei Mar. Regiáo dos Lagos Chilenos, Bariloche, Baía Blanca, Mar dei Plata, Buenos Aires, Montevi- §
deu, Punta dei Este, P. Alegre, Curitiba. Duração: 25-ou 30 dias.' Sai- •"
das:,15 janeiro; 2. 3, 4, 5 6, 9, 10 e 15 fevereiro, 2,4, 5, e9 março, S
§
2, 4, 5, 7 e 15 abril, 2, 4, 5, 7 maio, 2 julho/78.

Rua Sáo José, 90 - Gr. 2003
Tels.: 242-8300 - 242-0447 - 222-7579 e 263-8898
"

Rua Santa Clara, 75 - Sala 707 (Esq. Av. Copacabana)
Tel.: 236-0107
PAXTUR Vise. de Pirajá, 330, Loja 105 Tel.: 287-0999.
Emb. 154-RJ

Super Luxo
110 ou 220 volts
Controle linear para
várias velocidades
12 grades direcionais
Peso: 12.200 kg
Dimensão: 56 .\ 43 x 19,5 cm
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110 ou 220 volts
Controle linear para
várias velocidades

4 grades direcionais
Peso: J 0,5 kg
I Dimensão:
U7,5x-11.7x16,7 cm

J
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Eanes este
ano visita
o Brasil

Jessé Pinto se declara
abertamente favorável
à revisão das cassacÕés

Lisboa — O Presidente
português. Antônio Ramalho Eanes, deverá viajar este ano ao Brasil,' segundo
afirmaram
ontem
fontes
bem informadas em Lisboa.
Náo existem ainda planos
oficiais para a visita, mas
ao que se crê a viagem deverá ser em retribuição à
que o Presidente Emilio Médici fez a Portugal em 1973.
Na visita do Presidente
Mediei foi anunciado o
acordo bilateral, pelo qual
brasileiros
e portugueses
passaram a ter, reciprocamente, os mesmos direitos
que têm em suas pátrias.

Kua Riachueio, 245-A
Tels.: 224-4016 c 224-0293
Rio dc Janeiro

,S. FRANCISCO DOS CAMPOS

CHALETS NAS
I'TELS.
MONTANHAS
35-7631:362672

Fernando Alencar Pinto S.A.
IS anos fabricando
os melhores cireuladores
dc ar do Urasil.

SP

APRENDA INGLÊS

Curso Oxford
255-7272

AGORA EM NITERÓI
NITERÓI PÁLACE NOTEI
(RECÉM ABERTO)
Apartamentos, suítes, conjugados, ar condicionado, TV, telefone,
salão de convenções, piscina (exclusiva para hóspedes), com vista,
panorâmica para a ponte Rio-Niterói e garagem.
Reservas: Rua Andrade Neves, 134 Centro-Niterói.
Telefone PBX:719-2155
U| NITERÓI
H PAI hC.F

Reg. Embratur nP 851-RJ

FERIAS 78
NA AMERICA DO SONHO.
CIRCUITOS
INTERNACIONAIS

CIRCUITOSNACIONAIS

BUENOS AIRES

SUL DO BRASIL

SUL DO BRASIL. URUGUAI,
ARGENTINA, PARAGUAI,
FOZ DO IGUAÇU.
Duração: 6,12, 13 e 18 dias.
Saidas semanais.

PARANAGUÁ, BLUMENAU,
FLORIANÓPOLIS, PORTO
ALEGRE, GRAMADO,
CANELA, CAXIAS.
Duração: 11 e 12 dias.
Saidas semanais.

BARILOCHE
SUL DO BRASIL. URUGUAI,
ARGENTINA, PARAGUAI,
FOZ DO IGUAÇU.
Duração: 9, 18 e 25 dias.
Saidas semanais.

CHILE

FOZ DO IGUAÇU
sul do brasil,
foz do iguaçu.:
assunção:
Duração: 6e8dias.
Saidas semanais.

Visitando 15 estados
e principais cidades.
Ida: Belém/Brasília.
Volta pelo litoral.
Duração: 11, 14, 23 e 26 dias.
Saidas semanais.

POUSADA DO
RIO QUENTE

Cidades históricas de Minas,
Brasilia. Caldas Novas.
Duração: 9 dias.
iSaidas semanais.

Opções rodoviárias, rodoaéreas e aéreas

• lntorme-ao sobre u excursões Nobre:
no seu agente deviagans ou ne
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.viajando tm grupo.
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^oliaticado ânibus
já fabricado
'no Brasil.
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SENADO
Certo de que seu nome será homologado
pela Convenção da Arena como candidato à reeleição, o Senador, cujo nome subiu, nos
últimos dias, de cotação como um do.s prováveis suces.sores do Governador Tareisio Maia, disse claramente
que não aceita"É o cargo de
Governador.
um cargo
q,ue não per.sigo. porque não
desejo. Não quero nem mesmo ser Senador biônico".

OHOCOJiXWi «tj

Rua Gonçalves Dias, 89 • sobreloja
Tela: 242-9S08. 242-4B95. 222-1018

Acrescentou que quer mesmo é disputar as eleições
diretas".
O Sr Jessé Freire não se
fixou ainda em um nome
para o Governo do Estado,
segundo disse, embora já
lenha conversado a respeito com o Governador Tarcisio Maia. "Votarei em
cuju
qualquer candidato
nomfe seja trazido pelo Governador do Estado, indicado pelos Presidentes Geisei
e João Baptista Figueiredo".

Deputado apoia
tese de anistia
Belo Horizonte — O Deputado
e constitucionalista
Cícero Dumont (Arena) defendeu ontem a aprovação
do projeto do Deputado
pernambucano Sérgio Murilo (MDB) sobre a anistia
e a devolução dos direitos
políticos aos cassados, mediante lei complementar,
sob a argumentação de que
"estaria resolvido assim, e
de forma simples, um problema polêmico".
O Sr Cícero Dumont disse que o Projeto do Deputado Sérgio Murilo é "viávei, oportuno e necessário"
e, de resto, "a solução mais
prática", visto que no seu
entender a proposta do Senador Daniel Krieger imudar a Lei das Ineleglbilidades) é "imperfeita jurídicamente" e a outra alternativa — devolução dos direitos
ato revoluciopoliticos via"desaconselhável
nário —
nesse instante de normalização".
A SOLUÇÃO

NORTE NORDESTE

SUL DO BRASIL, URUGUAI,
ARGENTINA, CHILE,
. PARAGUAI.
Duração: 20, 25 e 28 dias.
Saidas semanais.

*/m_%

BAHIA
SALVADOR, ILHÉUS,
• PORTO SEGURO, MONTE
PASCOAL. GUARAPARI.
Duração: 7 e 10 dias.
Saidas semanais.

Natal — Declarando-áe "abertamente favorávei" a uma revisão das eassações pelo AI-5 — "uma
Infinidade delas muito injustas" — o Senador Jessé Pinto Freire, candidato à reeleição pela via direta, já com o nome aprovado no consenso do Partido, disse ontem que, "dentro dos aspectos politicos do Rio Grande do Norte", com a volta do piuripartidarismo, se filiará a. uma organização de centro-esqüerda.
Demonstrou interesse pela formação de um
Partido Democrata Social "onde só não admito a
estatização dos meios de produção. Quero um Estado livre, com direitos humanos garantidos e melhor divisão de renda com a população". O Sr Jessé Freire acredita que, ainda no Governo Geisel,
serão extintos o AI-5 e o 477, assunto que vai expiorar durante a campanha.

mineiro —- é necessária
uma lei complementar estabelecendo essas condições".
A Lei das Ineleglbilidades,
estabelece
portanto,
condições para quem goza
de seus direitos, enquanto
que a complementar, Inexistente,
mas contida no
projeto do Deputado Sérgio Murilo, estabeleceria as
condições para a reaquisição de quem os perdeu —
ressalta o Deputado.
DANIEL KRIEGER
Em Porto Alegre, o Senador arenista Daniel Krie"o Goverger afirmou que
no só vai estudar um meio
de substituir a legislação de
exceção depois de 15 de o-u-fcübro, após a eleição dos fufcuros Presidente e VicePresidente da República". O
Sr Daniel Krieger disse
também aplaudir as afirinações do General Flgueiredo, publicadas pela lmprensa, de se estudar a revisão de algumas punições,
pois — segundo entende o
¦—
arenista
parlamentar
"não se
pode punir alguém
de forma perpétua".

O que o Senador arenissugeriu
ta Daniel Kriger
foi a mudança pura e simpies da Lei das Inelegibilidades, o que para o Deputado Dumont é "Inviável",
já que esta lei trata das ROBERTO SANTOS
restrições impostas àqueles
No Rio, ontem, o Goverque gozam de seus direitos
politicos e queiram concor- nador da Bahia, Sr Roberrer a cargos eletivos.
to Santos, manifestou-se
O Parágrafo 3^ do Artigo favorável
à revisão dos pro149 da Constituição Brasiestabele"lei
cessos
punitivos
leira estabelece que
complementar disporá sobre cidos pela Revolução. Porça especificação, o gozo, o derou, entretanto, que "não
exercicio, a perda ou sus- se pode. simplesmente, apapensão de todos ou qualo passado. Mas, há colquer deles (referindo-se a gar
direitos politicos) e condi- sas que não casam muito
de sua reaquisição". bem, por exemplo, «trição
ções
Logo — conclui o Deputado direta • AI-5".
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Comandante do III Exército louva escolha de Figueiredo
Porto Alegre — No mesmo avião co
mercial que trouxe o ex-Presldente
Garrastazu Mediei, chegou ontem à Cupitai gaúcha o General Samuel Augusto
Alves Correia, novo Comandante do III
Exército, jiara quem o General João Baptista Figueiredo "tem excelentes credenciais,
por sua cultura, inteligência, caráter, por seu animus revolucionário e
' pela sua vivência e experiência
governamental, para realizar um grande Governo"
O General Samuel Augusto Alves
Correia serã empossado no cargo amanhã, em cerimônia a ser presidida pelo
Ministro do Exército, General Fernando
Belfort Bethlem. que chega hoje à Porto
Alegre. Ele receberá o Comando do General Antônio Carlos de Andrada Serpa,
que o ocupa interinamente por três meses.

Chegada
O vôo 100 da Varig, que trazia o ex.-¦residente e o novo Comandante do III
Exército, pousou às llh45m no Aeroporl;o Salgado Filho, enquanto os altos oficiais da Região Sul se perfilavam na
pista, em frente á sala da.s autoridades.
Para aguardar o General Samuel Correia, estavam o Governador Sinval Gua7,elli, o Comandante do V Comando Aéreo Regional tComan. Major-Brígadeiro Mário Gino Francescútti < que já solicitou sua passagem para a reserva, por
ter sido preterido duas vezes nas promoções); o Comandante interino do III
Exército, General Antônio Carlos de Andrada Serpa, que transmitirá o Comando
amanhã às 9h; o chefe do Estado-Maior
do III Exército. General Clovis Azambuja; o Comandante da 5a. Região Militar (Curitiba i General Ruy de Paula
Couto; o Comandante interino da III
Região Militar, Coronel Antônio Santos
Rocha; e o Comandante da 6a. Divisão
de Exército. General Luis Gonzaga Pereira da Cunha, entre outras autoridades.
Na pista, junto ao Boeing da Varig.
duas kombis conduziram separadamente
o General Samuel Correia, e o ex-Presidente Mediei. O ex-Chefe da Nação, com
sua mulher, Dona Scyla Mediei, e a nora,
Dona Marta dirigiu-se, na Kombi, para a
saída normal de passageiros, no saguão
do aeroporto, evitando a imprensa, enquanto o novo Comandante do III Exército, também numa Kombi. se deslocava

paru a sala da.s autoridades, cm outro
ponto do aeroporto.

Cumprimentos
i O General Samuel Augusto Alves
Correia cumprimentou, então, um por
um, todos os oficiais que o recepcionavam na pista cio aeroporto, sendo que,
ao cumprimentar o Major-Brigadeiro
Mario Francescútti, e o delegado da Capitania dos Portos, Capitão-de-Fragata
Eduardo Nunes, o novo Comandante do
III Exército observou: "Com a Marinha e
a Aeronáutica nunca tive problemas.
Sempre fomos bons amigos". Depois dos
cumprimentos, o General Samuel Correia
entrou na sala das autoridades, onde a
Imprensa não teve acesso, e ficou conversando com vários oficiais, inclusive
com o General RI Oscar Luis da Silva,
ex-Comandante do III Exército.
O Governador Sinval Guazelli e o
General Oscar Luís da Silva, ao saberem
que desembarcara, no mesmo avião, o cxPresidente Mediei, chegaram a atravéssar o saguão do aeroporto, indo até a entrada principal, onde os passageiros rccolhem as malas, para tentar localizar o
ex-Presidente. Ma.s como o General Médici sairá rapidamente do local, náo chegaram a vê-lo. O General Samuel Angusto Alve.s Correia, em breves palavras á
imprensa e sem comentar a demissão do
General Hugo Abreu, afirmou querer
"enviar minha saudação fraterna, cordial
e amiga não só ao povo do Rio Grande
do Sul, mas também ao povo do Paraná
e Santa Catarina". "Chego com toda confiança e entusiasmo e com a certeza dc
que cumprirei minha missão com a colaboração dos meus comandados bem como do povo simpático e amigo dessa
terra".

Dilermando reassume
Após reassumir o Comando do II
Exército, em São Paulo, depois de suas
férias forçadas por uma bem-sucedida
operação de um aneurisma dissecante da
aorta abdominal, o General Dilermando
Gomes Monteiro será homenageado pela
oficialidade com uma missão, que será
celebrada hoje, às 9h, na igreja de São
Gabriel, nesta Capital.
A cerimônia no Quartel-General do
Ibirapuera, antes da missa, será assi.stida por todos os oficiais que lá servem
e, às 9h45m, o General irá ao Palácio dos
Bandeirantes, visitar o Governador do
Estado de São Paulo, Sr Paulo Egydio
Martins, em agradecimento pessoal pela
visita que ele lhe fez, quando convalescia no Hospital Israelita Albert Einstein

¦As visitas dc ontem
Estiveram ontem com o General
João Baptista Figueiredo, no gabinete da chefia do Serviço Nacional de
Informações, no Palácio do Planalto,
as seguintes pessoas:
O Governador de Goiás, Irapuan
Costa Júnior, que afirmou, ao sair, ter
levado ao General um dossiê da situação politica e administrativa de seu
Estado. Disse que ainda não está escolhido o candidato à sua sucessão em
Goiás.
O presidente da Eletrobrás, Antônio Carlos Magalhães, que negou ter
recebido qualquer incumbência de co-

¦^

ordenação politica do futuro Governo.
O Assessor da Presidência, Miguel
Colassuono.
O ex-Governador da Paraíba, Ernani Sátiro, e o Deputado federal peIa Arena da Paraíba, Antônio Mariz.
Não explicaram o motivo da audiência, mas o ex-Governador é o articulador da candidatura Antônio Mariz ao Governo do Estado.
O Adido militar do Chile Coronel
Sérgio Arredondo, que à saida negou
que tivesse falado com o General Figueiredo.

Nota explica entrevista de Abreu
"O
Exército está unido em torno dos
seus chefes e o comportamento do General Hugo de Abreu foi pessoal e hão
teve reflexos na organização, que só é
afetada por atitudes funcionais", disse
ontem o General José Fragomeni depois
de receber o comando da Escola Superior de Guerra do General Ayrton Tourinho, transferido paar a chefia do Departamento-Geral de Pessoal, em Brasília.
Considerou o General João Baptista
Figueiredo, "um homem capa?; e em condições de assumir os encargos e as responsabilidades". Quanto ao fato de o
candidato ser General-de-Divisão — e
não de Exército — "não há problemas
porque o Presidente, pela lei, pode ser
até um isento do serviço militar, um reservista de terceira categoria", disse o
General José Fragomeni.
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Atitude pessoal
Em conversa, após a cerimônia de
posse no Comando da Escola Superior de
Guerra, o General José Fragomeni declarou que a saída do General Hugo de
Abreu do Gabinete Militar da Presidência foi uma atitude pessoal. Sobre a hipótese de o General Hugo de Abreu representar uma corrente politica do
Exército contrária ao General Figueire.do, o"ainovo comandante da ESG afirmou
vamos entrar numa conversa poque
litica e, sendo política, a gente não pode manifestar opinião".

General Fragomeni
Embora tenha comandado, nos últimos dois anos, a 2a. Divisão do Exército,
em São Paulo, "e ter minhas idéias sobre
a sucessão paulista", o General José Fragomeni não quis apontar nomes "porque,
já que eu não influencio na questão, a
minha opinião não tem valor".

Cardeal lembra deveres da abertura
Fortaleza — O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
íCNBB) e Arcebispo Metropolitano de
Fortaleza, Cardeal Aloisio Lorscheider,
declarou ontem que, a par do interesse
já demonstrado pelo Presidente da República de redemocratisar o país, deve
existir, também, a plena consciência "de
todos nós, no que respeita aos nossos
deveres; se temos direito de reivindicar,
temos, igualmente, deveres a cumprir
para com a pátria".
Ele falou aos jornalistas logo depois
de encerrar um encontro do.s bispos que
integram a Regional Nordeste-1 da Conferência Nacional do.s Bispos do Brasil,

que durante cinco dias discutiu problemas ligados à pastoral no mundo. Para
o Cardeal Aloisio Lorscheider, o futuro
Presidente da República tem tudo para realizar um grande Governo.
Sem citar nominalmente o General
João Baptista Figueiredo, o que foi
feito pelos repórteres, o Cardeal afirmou que "ele representa a esperança de
redemocratização do pais", prosseguindo e tornando realidade a.s intenções do
Presidente Geisel.
Do encontro da Regional Nordeste-1 da CNBB tomaram parte cerca de
90 religiosos, na sua maioria bispos dos
Estados do Ceará, Piauí e Maranhão.
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SEM FUTURO
"Não há futuro nessa discussão, inclusive por isso:
os homens que estão hoje
nas grandes empresas estatais são justamente os que
ontem estavam no setor
privado e amanhã poderão
estar nele de novo. Os talentos são os mesmos".
Mesmo assim, o ex-Ministro da Fazenda dos Governos Costa e Silva e Mediei
defendeu a tese de que uma
sociedade que se quer livre,
que pretende manter £.s liherdades essenciais de cxpressão, 'le moviiry-niação e
pessoais precisa ter um .setor privado forte e não porque os empresários privados
sejam mais competentes do
que os administradores
públicos: "Mas porque tenho
a eonvicçãc de que quando
o Governo detém o monopólio do emr.iv-,... não há liberdade".
Desde jovem, o professor
Antônio Delfim Netto disse
acreditar nessa teoria, mas
sua experiência profissional
lhe deu convicção profunda
de que o avanço incontrolável da estatização da economia cria condições para
uma sociedade autoritária e
monolítica, porque, assim,
quem diverge não pode trabalhar.
"Então, é importante
que
o setor privado seja suficientemente forte e grande,
para que possa absorver um
profissional que encontre
dificuldade de colocação
numa empresa estatal por
divergir da linha politica do
Governo. Assim, uma empresa privada forte é uma
condição necessária, ainda
que não suficiente, para um
regime de liberdade politica", afirmou
EXCEÇÃO
O ex-Ministro da Fazenda
admitiu ser um dos signatários do Ato Institucional n"
S, afirmando: "Acredito que
o AI-5 foi justificável nas
condições vigentes na época
em que foi promulgado e eu
voltaria a ter a mesma
atitude que tive em 1969,
caso essas condições se repetissem. Mas agora não,
agora é chegado o tempo de
absorver as medidas de exceção dentro do corpo constitucional, conforme já disse muito bem o Presidente
Ernesto Geisel".
O Embaixador do Brasil
em Paris não quis, contudo,
indicar quais seriam .suas
fórmulas d e substituição
constitucional dos atos disencionérios do Poder da
Revolução. Segundo ele,
"existem muitos
mecanismos de absorção e a longa
e frutífera discussão que está se realizando no Brasil
hoje poderá produzir os
caminhos mais convenientes para essa absorção".
CONSTITUINTE
"A campanha
pela A.ssembléia Constituinte é um
equivoco, porque aparece
como a isolada solução de
tudo. como se estivéssemos
nascendo agora, como se
não tivéssemos uma histôria, que temos. Da mesma

forma como não creio em
leis históricas, acredito que
existem alguns determinai.tes históricos que devem ser
observados", di.sse o Sr Delfim Neto.
Para o professor uni caminho indicado para s e
chegar à institucionalização
não é a convocação d a
Constituinte, mas o diálogo
que vem sendo realizado pelo Presidente do Congresso
Nacional, Senador Petrõnio
Portella lArena-PH. 'Acho
também que devemos conversar, discutir, escolher as
alternativas e então submêté-la.s ao Poder Legislativo".
POLÍTICA
ü Sr Delfim Neto descreve sua filosofia: E' preciso voltar a lazer política, a
mobilizar a sociedade brasileira para a solução de seu.s
problemas. E' preci.so dizer
ao povo brasileiro que seu
anseio de participação é
metabolizável dentro de um
processo politico estabilizado. Devemos todos nos juntar para ajudar o Presidênte Geisel a cumprir seu
programa d e democratizacão do pais".
Ele acha que "o Brasil já
está salvo". Mas negou que
o percentual que lhe é atribuido, segundo o qual 25';;dos problemas de São Paulo
se resolvem sozinhos, 25%
se resolvem com um pouco
de esforço, 25% com um
pouco mais e 25% não são
solucionáveis seja de sua
autoria: "eu acho que todos
os problemas são difíceis,
exigindo, para .sua solução
as mobilizações da sociedade e de recursos monetário,
e técnicos".
CONTRIBUIÇÃO
O economista e ex-profes.
sor da USP acha que ''São
Paulo tem uma contribuçáo extraordinária n a
história do desenvolvimento
brasileiro. "Agora, acho que
a contribuição mais importante que pode ser dada pelo Estado é a de realizar a
política de abertura anunciada e promovida pelo Presidente Ernesto Geisel e cara ao futuro Presidente, General João Baptista Figueiredo. E' de grande importancia
alinhar-se
nessa
politica".
Dentro desse quadro, ele
acha que "o processo eleitoral deste ano tem todas as
vantagens para mobilizar a
sociedade de São Paulo e
mostrar a importância da
política para a solução de
nossos problemas. E fundamental o exercício politico
neste momento".
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A. Carlos acha que Arena
de ve r e u n i m e
o n tem
f.r.

Brasilia — O presidente da Eletrobrás, Antônio Carlos Magalhães, afirmou ontem que, em sua opinião, a Convenção da Arena que escolherá o.s candldatos à Presidência e Vice-Presidência da República deve-se realizar "rapidamente", de preferência "ontem". Essa c, segundo ele, a expectativa da
"maior
parte dos diretórios estaduais".
O Deputado Francelino Pereira, porém, que á tarde havia admitido convocar a Convenção ainda para fevereiro,
á noite anunciou que ela se realizará
om março. No dia seguinte, começará a
escolha dos candidatos
aos Governos
estaduais. Esse calendário seria, ele argumentou, muito importante para a
mobilizarão partidária.
O presidente da Arena, que manteve
contato, na manhã de ontem, com o
Senador
Petrõnio Portela,
defendeu
"não a antecipação, mas a fixação da
data de realização da Convenção Naeional para escolha do General João Baptista dc Figueiredo e do Governador
Aureliano Chaves, cm março".
Embora tenha recebido alguns canclidatos a Governos de Estados, como o
Deputado estadual
Guilherme Palmeira, de Alagoas, o Sr Francelino Pereira
negou que esteja examinando as sucessoes estaduais. "Há a menção de nomes,
mas náo há qualquer esquema, em termos conseqüentes. Tempestivamente, de
modo conseqüente, só depois cia homologação dos candidatos a Presideme e
Vice-Presidente da República", disse o
Sr Francelino Pereira.
"Não há subterfúgios. A Arena
pode
lixar a data que lhe pareça a mais conveniente. Não seria normal permitir que

Tj

o.s candidatos fiquem na situação liicômoda de aspirantes^ quando podemos
homologar sua indicação".
A homologação dos candidatos a
Presidente c Vice-Presidente permitirá
que se abra, em seguida, o processo sucessório nos Estados, assim como se proceda á escolha dos candidatos a Senadores diretos e indiretos, ponto de partida para a mobilização das bases partidarias e o lançamento do Partido na
campanha às eleições de .1978.

Francelino hesita
sobre melhor doía
O presidente da Arena. Deputado
Francelino Pereira, transmitiu ontem a
Imprensa pelo menos cinco informações
conflitantes sobre a data da Convenção
nacional da Arena que homologará o.s
nomes do General João Baptista de Figueiredo e do Governador Aureliano
Chaves à sucessão do Presidente e Vice-Presidente da República.
À tarde, informou aos jornalistas
que a Convenção seria realizada em março. No inicio da noite, à televisão, ele
admitiu que a Convenção poderia ser
realizada ainda no mês de fevereiro. Âs
22hl5m disse que a informação dada à
TV estava correta. Finalmente, às 22h
30m, retificou-se: "Para acabar com a
confusão", disse ele, "a convenção será
realizada em março. Na última informacão, ele observou que a Convenção poderia também ser realizada "até abril",
frisando que. na sua opinião, o mês mais
provável é março.

Candidatos querem Convenção logo
Brasília — O.s Srs Hugo Napoleão
(PI). Guilherme Palmeira 'ALI e Vicente Vuolo iMT), apontados como cândidatos ao Governo de seus Estados, além
dos Deputados Nogueira de Rezende
(MGi e João Climaco (PI), manifestaram-se, ontem, favoráveis a que a Convenção Nacional da Arena seja marcada
*o
mais breve possivel". Pela lei, este ato
ser realizado até 5 de íetembro.
pode "Os
nomes do.s candidatos à Presidència e Vice-Presidência da República
já estão escolhidos e a Arena vai mesmo
aprová-los. Por que protelar mais essa
oficialização? Vamos apressar também
esse processo e ganhar tempo para cuidar
ria escolha dos Governadores, dos Senadores e para preparar a campanha das
eleições de 15 de novembro", disse o Sr
João Climaco, terceiro-secretário da Camara.
Para o Deputado Hugo Napoleão, a
escolha de uma data no inicio de março

é conveniente, do ponto-de-vista politlco e institucional.
"O Partido deve agora, sem mais demora. consolidar juridicamente o que já
existe de fato — as candidaturas Figueiredo e Aureliano. Seria uma maneira de
formalizar a.s escolhas e evitar possíveis
problemas de parte de setores descontentes com esta solução", afirmou o representante do Piaui.
Apontado como o futuro Governador
de Alagoas, o Deputado estadual Guilherme Palmeira também apoia a realização da Convenção Nacional no inicio
de março: "Essa antecipação é válida. A
Arena já tem seus candidatos à sucessão
presidencial e serão votados pelo Partido.
Não há razão para demora na homologação. Assim, a Arena e o Governo ganharão tempo para cuidar do problema
dos Estados e o General Figueiredo para
cuidar de sua futura equipe".

Cavalcante já sabe o resultado'
Recife — Ao regressar ontem de Fortaleza — onde assistiu à posse do General
Sérgio Ari Pires, no Comando da 10a.
Região Militar — o Governador Moura
Cavalcanti afirmou não identificar razão para que o tempo possa interferir no
animo dos Convencionais, poi.s estes já
têm escolhido o seu' candidato à sucessão presidencial: o General João Baptista Figueiredo".
"Se o motivo da antecipação do encontro para março for a insistência do
Senador Magalhães Pinto, tanto faz realizar a onvençâo agora como daqui a aiguns meses. Afinal, o tempo não influirá

em nada e o Ministro Chefe do SNI sairá vitorioso, com a quase totalidade dos
votos. Se a Arena antecipar a convenção,
será por motivo de economia interna do
Partido e sobretudo uma decisão politica.
O Sr Moura Cavalcanti admitiu que
a Arena deve ter outros motivos para
realizar a convenção no mês de março
"e dizer
que qualquer ato dessa natureza não tem vinculação com fatos politicos
não é real, mas não creio que o Senador
Magalhães Pinto seja o motivo da antecipação".

TRABALHAR
O Embaixador acha que
"não é nenhuma virtude
trabalhar muito: "Até estou trabalhando menos dn
que devia, ma.s me sinto
satisfeito de verificar que
trabalhar,
posso
pois o
momento que vivemos é um
momento muito importante
na vida da sociedade brasileira".
Apesar de considerar "le
a candidatura de
gitima"
seu "amigo Magalhães Pinto", o professor Delfim Netto disse ver com naturalidade e muita simpatia a
candidatura do General
João
Baptista
Figueiredo "uma escolha extraordinária, pois o General é
um homem preparado, um
trabalhador incansável, é
probo e um conhecedor profundo dos problemas d o
Brasil. Estou certo de que
marcará de forma indelével
sua passagem pela História do Brasil".
O Embaixador Delfim
Netto negou que tivesse
conversado com o General
João Baptista Figueiredo sobre a possibilidade de vir a
ocupar um Ministério ligado
à área da agricultura e
lembrou que "todos os
Governos, desde o do Maréchal Castello Branco, tem
como um dos componentes
importantes apoio da politica econômica a agricultura".

NÚMERO DE JANEIRO NAS BANCAS

10 OU 20 MESES
Estatísticos

São Paulo — "Sc houver
uma crise brasileira, essa
crise seria no setor politico.
Nosso pais hoje e.stá necessitando de realizações lmportantes no campo político
e até mesmo esse conflito
entre empresas privadas e
estatais deve ser localizado
no campo politico e não no
econômico", disse ontem, o
Embaixador Delfim Neto.
Segundo o Embaixador do
Bra.sil na França, "nessa
questão da e s t a t i z aç ã o ,
existe uma grande confusão. Na realidade, houve
um momento de g r a ri d e
participação do Governo na
economia brasileira, mas is.so aconteceu porque, n a
realidade, nosso setor privado é débil e porque os grandes talentos empresariais
nacionais foram convocados
pelo Governo para particlpar especificamente de seu
projeto".

JORNAL DE LETRAS

BOLSAS DE ESTUDO
CURSO

Delfim diz que o
problema do país
exige ação política

0 CAFE
DE BOM
GOSTO
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GERENTE TÉCNICO
fi DE FILIAL
ESUSA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.. necessita .conlralarum
GERENTE TÉCNICO DE FILIAL para trabalhar no Rio cie Janeiro.
As responsabilidades do candidato serão:
Coordenar e gerenciar às obras cie unia filial, no Rio de Janeiro, que deverá
apresentar uni faturamento acumulado na faixa de CrS 60Ü.000.000.00
por ano,
» Responder, nessa filial, pela manutenção de altos padrões de funcionamento
nas áreas técnica.-e administrativo/econômica.
« Responder, perante a Gerência da Filial, pela manutenção da mesma nos níveis
de lúcios e metas por ela indicados.
Os candidatos, necessariamente, deverão preencher os seguintes requisitos:
Formação superior em Engenharia (de preferência Construção Civil), com
experiência profissional não inferior a 8 (oito) anos.
Experiência em Construção Pesada, lios diversos ramos da Engenharia Civil.
Capacidade para orientar e dirigir seus subordinados diretos nas áreas de
produção, planejamento e administração.
Capacidade que lhe aponte

como uni futuro candidato a Gerente de Filiai.

Experiência para interpretar e orientar operações simultâneas, 'com base nos
relatórios técnicos e de faturamento/custos emitidos pelas Obras.
Idade flexível, embora a faixa etária esteja entre 35 - 50 anos.
Acreditamos que o candidato desse padrão preencha, no momento, funções
similares em unia das seguintes escalas:
Trabalhando como Diretor de Obras numa Empresa de Construção Pesada,
com faturamento atual superiora Cr$ 500.000,000,00 por ano, na qual prevê
um futuro que não seja a longo prazo.
Trabalhando como Gerente Técnico de Filial ou Gerente de Projetos, numa
empresa de Construção Pesada com faturamento atual superior a CrS
1.500.000.000,00 por ano, na qual não mais prevê possibilidade de promoção.
A contratação do profissional qualificado será imediata, devendo os interessados
enviar "Curricuium Vitae" aos nossos escritórios, á Av. Beira Mar, 216, Gr. 203/204,
Rio de Janeno, RJ, àatenção de D.Terezinha Gigante.
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Arenistas goianos desejam
ser ouvidos na sucessão e
dizem apoiar José de Assis
Brasília — Uma comissão de oito deputados
estaduais cia Arena de Goiás esteve em Brasília,
com o Senador Petrónio Portella e com o presidente
da Arena Francelino Pereira para reivindicar o direito de sua bancada na Assembléia Legislativa ser
ouvida no processo de sucessão governamental do
Estado.
Os deputados, liderados pelo Deputado Adjair
Lima, informaram.que apoiam a candidatura do
Deputado federal José de Assis, que é apoiado também, segundo eles, pela maioria da bancada estadual do Partido e pela maioria dos Diretórios Municipais da Arena goiana.
SECRETARIO
O Deputado José de Assis,
que já exerceu dois mand a t o s legisla tivos munioipai.s, um estadual e um
federal, licenciou-se da
Cam ara. federal jiara,
ocupar a Secretaria d e
Educação no Governo Irapuan Costa Júnior. Além do

Sr Assis, disputam o Governo goiano os Deputados
federais Ary Valadão e Hélio Levy; o Prefeito de
Anápolis Jamel Cecilio: o
diretor da Caixa Econômica
Federal Léo Lynce de Araújo e o presidente da Assoeiação Goiana de Pecuária e
Agricultura Rui Brasil
Cavalcanti.

Deputado é ameaçado de
morle por Procurador
A sucessão do Governador Irapuan Costa Júnior
em Goiás já deu até ameaça de morte. O ameaçado
foi o Deputado federal Jarmund Nasser, da Arena, e
quem o ameaçou foi o Procurador-Geral do Estado, Sr
Osmar Cabral. "Só não o
mato" — teria dito o Procurador ao Deputado —- "em
consideração a sua mulher
e seus filhos".
Ontem, o Sr J a r m u n d
Nasser foi chamado a Brasilia pelo Sr Francelino Pereira, a fim de prestar informações sobre o caso.
Também esteve com o presidente da Arena o Governador do Estado. O Sr Osmar Cabral é considerado
o principal coordenador da
candidatura do Sr José de

Assis, Secretário de Educação, ao Governo de Goiás.
O MOTIVO
Segundo informou o Sr
Jarmund Nasser, o Procura,
dor Cabral o i n t e r p e 1 o u
duas vezes, desejando saber
se era o responsável pelas
notícias espalhadas em
Goiânia, rio que estaria disposto a se insurgir até mesmo contra o Sr Irapuan
Costa Júnior, na defesa da
candidatura José de Assis.
A primeira vez foi quinta-feira e o Deputado negou
o fato. A segunda vez foi no
dia seguinte, quando o Sr
Osmar Cabral, mesmo ouvindo o Deputado negar
tais noticias, apontou-lhe o
revólver que levava no boiso direito da calça.
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ESCLARECIMENTOAO PÚBLICO
Comentários diversos
têm sido publicados na
imprensa, a respeito de mandado de segurança,
que
teria sido impetrado pelas empresas distribuidoras
cinematográficas, com o objetivo de impedir a exibição obrigatória de filmes curtos nacionais, em cinemas que exibissem filmes estrangeiros de longa metragem.
Trata-se de equívoco.
Mandado de segurança nenhum foi impetrado
pelas aludidas empresas, contra a referida obrigatoriedade. Nem o poderia ser, pdis a mesma sobre
elas não recai, não sendo,
portando, as distribuídoras, partes legítimas para requerer
proteção judicial,
contra obrigação que lhes não está sendo imposta.
A obrigação de exibir filmes nacionais de curta
metragem — certa ou errada — é dos cinemas. Somente esses, portanto, teriam, como têm, condição
jurídica para investir contra
zeram, com sólidas razões.

a mesma, — o que fi-

O mandado de segurança impetrado
pelas empresas distribuidoras cinematográficas se dirige, exclusivamente, contra atos
praticados pelo Concine,
que transferem para os ombros destas, o ônus de
pagar, em sua quase totalidade, o preço de locação
do filme curto nacional.
Isso é ilegal.
Se o distribuidor de filmes estrangeiros não é
locatário do filme curto nacional, como se
poderia
transferir-lhe o encargo da locação? Lei não existe
que obrigue, a quem quer que seja, a pagar aluguel
por coisa que não alugou. A própria Constituição estabelece, no parágrafo 2.°, de seu artigo 153, a conhecida regra de que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei".
Não há em nosso direito — pode-se dizer no direito universal - regra determinativa de
que a coi"B",
sa alugada por "A" a "B", seja
paga, não por
mas por terceiro, que daquela relação
jurídica não
participara, não tendo na mesma qualquer interesse,
nem sendo dela fiador.
Como se vê, o noticiário
publicado — através
do qual se procura, maliciosamente, transmitir a impressão de que esteja havendo uma campanha dos
distribuidores contra a exibição dos filmes curtos
nacionais - não tem o menor fundamento. Os distribuidores nada têm a ver com isso,
pois se trata de
obrigação que não lhes está sendo imposta.
Sindicato das Empresas
Distribuidoras Cinematográficas

Egydio sugere Laudo,
[m, Baldacci ou
Setúbal no Governo
Suo Paulo ¦— O Governo do Estado — através
de telefonemas da Caixa Econômica estadual, sob
orientação da Casa Civil do Governador —- tem
sugerido a prefeitos e presidentes de Diretórios Municipais quatro nomes para serem indicados à sucessão do Sr Paulo Egydio na pesquisa lançada pelo Governador: os do.s Srs Rafael Baldacci, Laudo
Natel, Delfim Neto c Olavo Setúbal.
Vários municípios já começam a responder à
consulta, geralmente acolhendo o.s nomes sugerido.s, ou acrescentando outros, como o.s do ex-Ministro Severo Gome.s, do Vice-Governador Manoel
Gonçalves Ferreira Filho c dos Secretários Murilo
Macedo e Tomás Magalhães. As respostas têm sido mantidas cm sigilo pela Assessoria do Imprensa.
do Governo.
O Vice-Governador de São Paulo, Sr Manoel
Gonçalves Filho, disse ontem, no Rio, que não ha
pressões de grupos contra a Inclusão do nome do
Sr Laudo Na tel na lista de possíveis sucessores do
Governador Paulo Egydio, mas "apenas uma movimentação normal nesta época em que os candida tos precisam agir".
Afirmando não estar acompanhando a política
nos últimos cinco dias "o, portanto, não ser a pessoa indicada para fazer comentários", o Vice-Governador paulista di.sse que o candidato de sua
"será
o indicado pelo Governador Paulo
predileção
Egydio e pelo Presidente Gei.sel", afastando também a hipótese de ele próprio concorrer no cargo.
Sobre a possibilidade de participar do próximo Governo, ele di.sse que "agirá na época certa", concluindo que "em São Paulo não existe apenas UDN,
mas também PSD".

Pronunciamento
O ex-Governador Laudo Natel, que vem sendo
apontado como eventual sucessor do Governador
Paulo Egydio Martins, fará um pronunciamento político, sexta-feira, à noite, no Município de Amparo, durante concentração que está sendo preparada
por prefeitos e ex-prefeilos, vereadores e representantes de diretórios da Arena, no interior. O exGovernador vai também paraninfar uma turma de
formandos da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras.
O Sr Natel continuou recebendo ontem denúncias do interior de pressões exercidas sobre prefeitos e dirigentes arenistas que opinam na consulta
que está sendo feita para a formulação da lista de
candidatos ao Governo do Estado, que o Governador Paulo Egydio entregará pessoalmente, dia 16,
ao General João Baptista Figueiredo. Segundo as
denúncias, grupos políticos estão pedindo para que
prefeitos e dirigentes não apontem o seu nome.
Quando há resistência, pedem, então, que o nome
do ex-Governador seja apontado para o Senado.

Governador reafirma
f

não ler candidato
O Governador Paulo Egydio Martins reafirmou
ontem que não tem candidato a sua sucessão. Seu
candidato será o que for indicado pelas bases arenistas, por ele consultadas. Negou também que esteja fazendo pressão sobre as bases para indicar candidato preferido por ele.
"Estou consultando as bases do Partido, o
que
me parece ser um gesto extremamente democrático.
Não indico nome algum. Um jornal chegou a dizer
que a consulta vai consagrar o nome do ex-Goveirnador Laudo Natel. Eu asseguro: se a consulta o
consagrar, assim será submetido ao General João
— Baptista Figueiredo, que é quem decidirá".
O Governador pediu aos jornalistas que "se notarem tipos de pressão nas Prefeituras e no interior
paulista, denunciem. A imprensa tem o direito de
"Não estou induzindo
fiscalizar". E acrescentou:
qualquer prefeito, vereador ou membro do diretório.
Não há nenhum critério para indicação de nomes ou
pressão da minha parte".
Sobre alguns secretários, em especial o Chefe da
Casa Civil, Sr Afranio de Oliveira, que manifestou
preferência
pelo Sr Delfim Neto, disse o Governador:
"Eles não falam
em meu nome. Não estou induzindo,
'repito,
principalmente nessa fase dc consulta. Ninguém que use meu nome, dizendo que o Governador
quer A, B ou C, está transmitindo a verdade.
Perguntado se alguns secretários ficaram descontentes com as consultas às bases partidárias, o
Governador íoi claro: "Nenhum Secretário me comunicou seu possivel descontentamento. Pode haver.
Para isso, existem carta de demissão e decreto concedendo exoneração".

Baldacci quer governar
mas admite ter outro
cargo se for convidado
O Secretário de Interior de Sáo Paulo, Sr Raphael Baldacci lançou-se ontem, oficialmente, como
candidato a Governador do Estado, pelas manifcstações de apoio que recebeu, pelos 11 anos de vida
intensa em eleições.
parlamentar, pela participação
Mas ressalvou que se for "convocado" para exercer
outro cargo que não o de Governador, aceitará.
Eleito três vezes Deputado federal — foi o
mais votado pela Arena em 1974 — e nomeado
duas vezes secretário de Estado, o Sr Raphael Baldacci, julga-se em condições de disputar a Convenção ao lado de nomes como o do ex-Governador
Laudo Natel e do ex-Ministro Delfim Neto. "Fui a
372 municípios para me definir por uma das candidaturas. Ajudei a eleição de 232 prefeitos e me opus
a outros tantos. Acredito que tenho condições para
chegar a Governador". E, como garantia de que
fará um bom Governo, colocou o seu "conhecimento
profundo dos problemas da Capital, da área metropolitana e do interior, além dos problemas nacionais".

Identificação
O novo candidato a candidato ao Governo do
Estado considera-se um homem integrado ao esquema do Presidente Geisel "que deseja a normalização gradativa de nosso processo", e afirma-se
um dos defensores da candidatura do General Fl"Trabalharei um
gueiredo:
por um os delegados
do meu Partido à Convenção Nacional para que
votem no General Figueiredo, porque ele é o quo
há de melhor para governar o pais neste instante."
O presidente da Arena paulista, Sr Cláudio
Lembo..pregou ontem, a necessidade de São Paulo
ter um Governador que ajude o Partido a vencer
as eleições. "O futuro governador" — disse — "deve
unir todos os setores da sociedade, e não pode ser
representante exclusivo de uma só área". Afirmou,
ainda: "São Paulo de hoje é o Estado da classe
média urbana ascendente. Ela quer se ver projetada na figura do Governador."
Apesar de suas chances reduzidas, o ex-Governador Abreu Sodré voltou de Paris, disposto a
disputar em Convenção do Partido, o Governo do
Estado, "na hipótese de não ser alcançado o consenso perseguido".
Leia
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Petrónio atende Francelino
e não fala mais de sucessão

Brasília — "Atendendo às ponderações do presidente da Arena, não devemos falar em sucessões de governadores",
disse ontem, ao deixar o. Congresso, o'
Senador Petrónio Portella. Disse ele que
iria levar sua mulher ao dentista, embora circulasse a informação de que o Presidente do Senado havia sido convocado
pela Presidência.
O Secretário de Obras de Minas,
Deputado Bias Fortes, que esperava conversar com o Senador Petrónio Portella>
ficou de voltar hoje. Mas se reuniu com
o presidente da Arena, Deputado Francelino Pereira — como ele, um dos vários nomes citados para a sucessão do
Governador Aureliano Chaves.

Estavam também no Congresso os
Deputados Murilo Badaró, Paulino Cicero e Aéclo Cunha, todos igualmente lembrados para o Palácio da Liberdade.
O Secretário Bias Fortes, concor-

dando com o Deputado Aecio Cunha, disse que o futuro governador de Minas
"sairá
do.s quadros políticos". Elo se declarou a favor da. alternância do Poder,
entre UDN o PSD:
— Só posso ser a favor, você não
acha? — Respondeu o ex-pessedista Bias
Fortes.
O ex-Governador Antônio Carlos
Magalhães, que ontem esteve durante
meia hora com o Senador Petrónio Portella, recusou-se a fazer qualquer comentário sobre o teor de sua conversa com o
Presidente do Senado. "Vim aqui apenas
porque gosto muito de ouvir os conselhos
do Senador Petrónio", disse.
Indagado sobre quais conselhos ouvira durante a conversa, afirmou que o
principal foi o de que devia ficar calado,
sobretudo e especialmente sobre sucessão
na Bahia. "A Bahia é um Estado rico, e
eu sou apenas um dos 50 candidatos a
governador", afirmou o presidente da
Eletrobrás, que seguiu diretamente para
o aeroporto a fim de viajar para o Rio.

Aciolly Filho não
quer imposições e
prefere o consenso

Augusto Franco é
o candidato da
Arena em Sergipe

Alternância

Curitiba — Enquanto se informa que
o Ministro Ney Braga já está escolhido
para governar o Paraná, o Senador Aciolly Filho (Arena-PR) advertiu que o candidato arenista "não poderá ser impôsto. mas fruto de um consenso entre as
várias correntes do Partido".
Para ele, o erro de 1974, que levou
ao Governo paranaense o empresário
Jaime Canet Júnior por Imposição do Sr—
Ney Braga não pode ser repetido. O Senador, que naquela ocasião foi preterido,
havia sido indicado pelo Senador Petrônio Portella, que coordenou as sucessões
estaduais.

Aracaju — Hoje ou amanhã, no máximo, o presidente regional da Arena em
Sergipe, ex-Governador Arnaldo Garcez.
deverá reunir a imprensa para apresentar os nomes do Senador Augusto Franco
como candidato ao Governo do Estado,
do Senador Lourival Batista como o biônico e do Governador José Rollemberg
Leite para a vaga que será disputada nas
próximas eleições diretas.
Quatro dos 11 deputados arenistas
(Antônio CarlosJEaladares,- PresicteTíEFaã~~
Assembléia Legislativa de Sergipe; Djenal Queiroz, líder da bancada; Heráclito Rollemberg o José Teles de Mendonça) já se manifestaram favoráveis à
candidatura do Senador Augusto Franco
ao Governo do Estado, tida como certa
já há algum tempo.

Guilherme Palmeira confirma
que quer Executivo alagoano
Brasília — O Secretário de Indústria e Comércio de Alagoas, Deputado
estadual Guilherme Palmeira (39 anos),
confirmou, ontem, na ante-sala do gabinete do presidente nacional da Arena,
que sua candidatura ao Governo do Estado, além de contar com a preferência
do Governador Rivaldo Suruagy, "tem
apoio de 12 deputados estaduais e a simpatia de dois dos quatro deputados federais da Arena, além de seus três senadores".
O parlamentar arenista, que está
exercendo o seu terceiro mandato na Assembléia Legislativa alagoana, fez quêstão de esclarecer que não há restrições,
nem de sua parte — "não tenho autoridade para vetar ninguém" — nem da
bancada estadual, e muito menos do Governador, às outras candidaturas cogitadas — Deputados federais José Alves e
Theobaldo Barbosa.

Solução

política

O Sr Guilherme Palmeira — filho do
ex-Senador udenista Rui Palmeira e irmão do antigo líder estudantil Vladimir
Palmeira — afirmou que a grande reivindicação da Arena de Alagoas é a de
no Estado "uma
que seja encontrada
solução politica".
"Este é o
ponto-de-vista de todos.
Desejamos um político novamente no
Governo de Alagoas. De minha parte,
espero que o Partido continue unido e
forte para as eleições parlamentares de
15 de novembro. O problema sucessório
estadual não deverá ser motivo para cisoes" — frisou.
O ex-Presidente da Assembléia Legislativa alagoana disse, também, que o
documento de apoio a sua candidatura
só teve a assinatura da bancada estadual "porque foi iniciativa de deputados
estaduais".
O Deputado federal Vicente Vuolo,
da Arena, um dos nomes cotados para o
Governo de Mato Grosso do Norte, pouco antes de ser recebido pelo Sr Francelino Pereira, afirmou que a sua região
náo aceitará "influência sulista" na solução do problema sucessório estadual.
Que influencia? A do Sr Pedro
1'edrossian?
Exatamente. Não é possível o grupo do ex-Governador desejar fazer "cabelo, barba e bigode".

Brasília
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1° Caderno

Paranaense
discorda do
do Rio
Curitiba — o presidente
do MDB paranaense, Sr Euclldes Sealco, criticou onttein o MDB do Rio de Janeiro por participar dos
ploilos indiretos para governador e .senador, apesar da
vitória corta do Partido
oposicionista nas eleições
fluminenses: "E' uni contra-senso que se opõe ao
programa partidário".
"O MDB
do Paraná condeita, e considera ilegitima
a escolha de Presidente o
do Vice-Presiden te da Repúbllca, idos governadores e
senadores por votação de
um Colégio Eleitoral previamente acertado para que o
Governo não perca eleições", disse o Sr Sealco.
DESARME
A participação do Partido
oposicionista nas e 1 e iç õ e s
fluminenses, para o Sr Sealco, de certo modo desarma,
a pregação do MDB em favor de eleições diretas. Ele
apoia a intenção do Grupo
Autentico carioca em votar
contra o candidato do seu
Partido nas eleições indiretas. Criticou também os
emedeblsfcas que têm apoiado a candidatura Magalhães Pinto, pelos mesmos
motivos.

Almirante pede
calma e união
O Almirante J. C. de Macedo Soares Guimarães disse ontem que o problema,
da sucessão fluminense
("Em que me acho envolvido") deve ser discutido com
"Não
prudência e cautela:
vejo por que atropelar os
prazos, pois a Convenção
partidária só se realizará
em junho".
"O MDB, através de seus
líderes mais representativos
e da consulta a seus segmentos mais expressivos,
deve buscar o consenso, escolhendo um nome que una
o Partido; esta 'deve ser a
preocupação principal pois
a desunião levará, com certeza, à vitória do adversario", disse o Almirante.
O Sr Macedo Soares Gulmarães acha que o Partido
deve se unir em torno de
seus lideres para que o candidato escolhido pela Convenção receba o apoio de
todos os companheiros. "O
trabalho de escolha deve
ser pacientemente feito;
politica requer antes d e
mais nada prudência", concluiuro Almirante, ..

Gaúcho quer
Oposição sem
candidatura
Porto Alegre — O líder do
MDB na Assembléia gaúcha, Deputado Lélio Souza,
ratificou ontem a posição do
seu Partido de não participar do Colégio Eleitoral que
elegerá o futuro governador
do Estado como melhor
modo de os oposicionistas
repudiarem o Colégio, que
consideram o "maior absurdo" contido no pacote de
abril.
A posição, adotada em
c o nvenção extraordinária,
elimina qualquer possibilidade de composição ou
apoio a possível candidato
da Arena ao Governo. Com
os critérios adotados pela
reforma que instituiu o Colégio Eleitoral com a participação de vereadores, o
MDB gaúcho perdeu a vantagem da maioria parlamentar que lhe asseguraria
eleger seu candidato pela
Assembléia Legislativa.

Guilherme Palmeira
Esta imagem foi colocada tendo em
vista que o Sr Pedro Pedrossián, além de
ser o mais cotado para o Governo do novo Estado de Mato Grosso do Sul, poderá fortalecer sua liderança, pois dos quatro nomes cogitados para a sucessão do
Sr Garcia Neto, no Norte, um deles é do
seu grupo, o Deputado federal Benedito
Canellas.
Os outros candidatos a candidato são
os Srs Vicente Vuolo, Gabriel Muller (sobrinho do ex-Senador Filinto Muller) e
Gabriel Novls (Reitor da Universidade).
À exceção do Sr Benedito Canellas, os
demais são ligados à facção filintista.
O Sr Vicente Vuolo, entretanto, não
ao Governo
quis se declarar candidato "por
enquande Mato Grosso do Norte,
"vamos
ver como será o processo de
to":
escolha. Se for com base no currículo
político, não tenho o menor receio. O
único com currículo maior do que o
meu é o Sr Garcia Neto. Fui Prefeito
eleito de Cuiabá, duas vezes Deputado
estadual, Secretário de Segurança Públlca e, agora. Deputado federal", concluiu.
A bancada de deputados estaduais
da Arena entregou ao Governador Élcio
Alvares um documento fazendo-o seu intérprete junto aos dirigentes partidários •
no encaminhamento da escolha do futuro Governador, ao mesmo tempo que
reivindicava para um de seus 15 deputados a vaga de Vice-Governador.

Prefeito vai
concorrer
ao Senado
Salvador — O Prefeito de
Salvador, Fernando Wilson
Magalhães lançou, ontem,
sua candidatura para concorrer ao Senado pela
Bahia, por via direta, mas
disse que poderá desistir
desta indicação pela Arena
se o Governador Roberto
Santos postular o cargo.
Nesse caso, o Sr Fernando
Wilson concorrerá ã reeleição para Deputado Federal.
Ex-PSD, pelo qual foi eleito duas vezes Deputado estadual, o Sr Fernando Wilson disse que até o mornento a senadoria pela via direta é o cargo majoritário
que ainda não tem pretendentes na Bahia, e ele se
candidata com antecipação
"para ocupar o espaço vazio
que vem sendo utilizado pelo MDB".
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Brasil e México têm dificuldades para concluir acordos
Clóvis llossi

Cidade do México — Duas diflculdades de origens inteiramente diversas estão retardando a conclusão dos entendimcntos Brasil-Méxlco nos setores de
siderurgia e fabricação de aviões, que
todavia, poderão ainda resultar nos dois
acordos mais importantes a serem assinados durante a visita do Presidente
Geisel.
No caso da siderurgia — setor cm
que se discute a possibilidade de uma
joint-venture entre os dois paises e, também, a importação pelo México de minérlo de ferro brasileiro — a dificuldade prende-se à suscetibilidade de Padilla
Segura, presidente da companhia estatal Altos Hornos de México. Segura esteve no Brasil em princípios do ano passado e sentiu-se destratado pelos diretores da Vale do Rio Doce. Chegou, incluslve a abreviar a sua estada no Brasil.
Agora, dificulta bastante os entendimentos.

Aviões
Quanto à Instalação dc uma fábrica
dc aviões com capitais mexicanos e braSileiros, a Secretaria de Patrimônio e Fomento Industrial (que controla todas as
empresas paraestatais e desempenha
funções semelhantes às do Ministério da
Indústria e do Comércio, no Brasil), considerou que a fabricação de aviões não
se inclui entre as prioridades nacionais
no momento. Entretanto, autoridades
mexicanas afirmam que a carta de intenções preparada pela Embraer é um
"documento maravilhoso e completo" e
que o Presidente Lopez Portillo poderá
aceitar a proposta brasileira, durante as
discussões diretas com o General Emesto Geisel. O projeto apresentado pela
Embraer fixa três etapas: na primeira,
seriam produzidos os Ipanemas, de fumigação agrícola, prevendo-se a fabricação de 200 unidades por ano; na segunda, começariam a ser produzidos os
Bandeirantes e, na terceira, os Xavantes, mais sofisticados. Parte da produção, segundo o projeto, será exportada
para a América Central e Caribe.

Petróleo e frele
Setores do Governo mexicano que
vêem com simpatia o projeto lembram
que o México dispõe da maior frota de
aviões agrícolas da América Latina, pratlcamente toda ela importada, o que torna a instalação de uma fábrica brasileiro-mexicana do mais alto interesse nacional.
No setor de petróleo, o único problema pendente é o do frete, em função
da precariedade do sistema portuário
mexicano. "Quase todo o sistema petrolífero mexicano está voltado para os Estados Unidos. Basta abrir e fechar uma
torneira e o negócio está feito" — dizem
autoridades mexicanas, para explicar
porque o pais não tem uma infra-estrutura adequada para diversificar suas
vendas de petróleo. O Brasil, por sua
vez, segundo as mesmas fontes, dispõese a comprar toda a quantidade que o
México considerar disponível (mencionam-se duas cifras: 100 mil ou 200 mil
barris/dia), desde que resolvido o problema do preço final.

Refinaria e plataforma
Uma das alternativas para a compra pura e simples de petróleo mexicano é a instalação de uma refinaria em
Manaus, para processar o produto adqulrido no México. Mas, de qualquer forma, essa alternativa só é viável se o México construir uma plataforma de embarque capaz de dar vazão, econômicamente, às quantidades que vierem a ser
negociadas.
Quanto às exportações brasileiras
para o México, o setor que provávelmente terá prioridade será o de máquinas e equipamentos. Explicam autoridades mexicanas que, até há pouco, o México cuidou principalmente dos produtos de consumo, deixando de lado — e,
portanto, importando — o setor de máquinas e equipamentos e, como boa parte dessas importações vem precisamen-

te do Brasil, torna-se natural que, agora, quando se pretende revitalizar tal setor, o Brasil seja novamente o parceiro
preferido.

Visita política
Para os mexicanos, entretanto, o
sentido da visita do Presidente Geisel é
muito mais político, no que coincidem,
de resto, com os brasileiros. E a demonstração concreta desse raciocínio aparece no fato de que todas as propostas de
acordo ora em discussão final foram
apresentadas pelo Brasil, nenhuma pelo
México. Aliás, o México só tem apresentado queixas, contra o que considera violações, por parte do Brasil, do acordo de
Montevidéu (da ALALC). Entre essas reclamações figuram a imposição do depósito prévio e a demora da Cacex em
conceder as guias de exportação.
O sentido politico do convite a Geisel
— entendem autoridades mexicanas —
prende-se, dc um lado, às necessidades internas do Governo. A confiança do empresariado no Governo — seriamente
abalada durante a gestão anterior — não
está totalmente restabelecida e a visita
de um Presidente cujo Governo segue
uma linha economico-financeira muito
clara seria uma demonstração a mais de
Lopez Pontillo aos empresários de que a
retórica terceiromundista e socializante
de Luis Echeverria é coisa do passado.

Retração econômica
Embora não tenha, na prática, adotado medidas que realmente se chocassem com os interesses privados, Echeverria agrediu-os verbalmente e provocou
uma forte retração nos investimentos
privados, a ponto de, em 1975 pela primelra vez na história mexicana, os investimentas públicos terem superado os
particulares. Além disso, houve uma
enorme fuga de capitais, calculada, sempre imprecisamente, em 4 bilhões de dólares, quantia que supera em 1 bilhão de
dólares o crônico déficit na balança comercial do país.
Restabelecer a confiança do empresarlado tem sido a tônica da administração Lopez Portillo e a visita de Geisel
pode ser utilizada também com essa finalidade, raciocinam peritos mexicanos.
De outro lado, o encontro entre os
Presidentes dos dois paises mais povoados da América Latina e, naturalmente,
dos mais importantes na região pode representar um aceno em direção aos Estados Unidos, de que a união entre paises latino-americanos é possível, acima
de divergências conjunturais e de distanciamentos históricos.

O roteiro
Dia 14 jan. 78 (sábado)
(Manhã) — Gh30m — Decolagem
para Boa Vista — Boeing presidencial
escala em Merida. (Tarde) — 17h30m —
Chegada Cidade do México. Recepção
pelo Exmo Sr Presidente do México e Sra
Carmem Romano de Lopez Portillo. Chegada ao Hotel Presidente Chapultepec.
Dia 15 jan. 78 (domingo)
(Manhã) — Livre — (Tarde) — Visita à zona arqueológica de San Juan de
Teotihuacan. (Noite) — Palácio de Bellas-Artes. Apresentação do Ballet Foiklórico de México.
Dia 16 jan. 78 (2a.-fcira)
(Manhã) — Monumento à Independência. Deposição de uma coroa de fiores. Assinatura do livro de honra. Chegada ao Palácio Nacional. Primeiras conversações entre os dois Presidentes. Chegada à Embaixada do Brasil. Recepção
na Embaixada (colônia brasileira). (Tar-

Cidade do México (do
enviado) — O único ato públtco até agora previsto de
protesto contra a visita do
Presidente Ernesto Geisel
ao México está marcado para sexta-feira, no auditório
Che Guevara da Faculdade
de Filosofia da Univcrsidadc Autônoma do México.
Cartazes que mostram a
fotografia do Presidente
brasileiro, deformada p o r
dentes de vampiro, sob o
titulo Fuera Gorila Geisel,
estão sendo espalhados por
alguns pontos da Capital
mexicana, particularmente
livrarias.
A manifestação é organizada por entidades que
agrupam exilados políticos
latino-americanos e conta
com o apoio de sete Partidos de esquerda (todos
funcionando mais ou menos
abertamente, embora não
tenham atingido os requisitos mínimos para a legalização): Partido Mexicano
dos Trabalhadores, Partido
Comunista Mexicano, Partido Socialista Revolucionario, Partido do Povo Mexicano, Partido Socialista dos
Trabalhadores, Unidade de

Esquerda Comunista e
Movimento Ação e Unidade
Socialista. A organização é
também do Sindicato dos
Trabalhadores da Universidade Autônoma do México
(Stunam), não filiado à
grande central próGoverno, a Central dos Trabali.ado res Mexicanos.
O objetivo do ato público
é. segundo seus organizadores, protestar contra a visita de Geisel e lembrar "a
sistemática violação aos dircitos humanos no Brasil",
além de pedir liberdade para os presos políticos e ciue
"cesse a repressão".
Está também sendo elaborado um comunicado dos
mesmos Partidos — a ser
publicado como matéria
paga na imprensa mexicana — cujo esboço, a ser
ainda discutido pelos dirigentes de esquerda, diz que
a visita de Geisel se realiza
no momento em que se acelera "a crise do milagre
econômico brasileiro", com
o objetivo de "obter apoio
internacional quando aumenta o Isolamento interno
do Governo Geisel".

Mais 2 buscam refúgio
depois da viagem
Brasília — A Nunclatura
Apostólica admitiu ontem
que os asilados Jorge
Medeiros do Vale e a professora Wanda Marinho
Cozzetti, que nela se encontram refugiados, seguirão
para o México logo após a
visita do Presidente Geisel
àquele país. Ainda há, porém, pormenores a serem
resolvidos entre a Nunciatura, as autoridades brasileiras e a Embaixada mexicana em Brasilia.
Os dois não viajarão durante a visita do Presidênte. A Nunciatura Apostólica

não quis adiantar mais
detalhes sobre sua saida do
país, alegando que "as informações virão na época
certa."
Jorge Medeiros do Vale,
o bom burguês, asilou-se na
Nunciatura Apostólica em
julho passado, junto com o
jornalista João Henrique
Cordeiro, que obteve permissão do Governo brasileiro para viajar para o
México em setembro. A professora Wanda Cozzetti
chegou à Nunciatura há
três meses.

Sérios obstáculos
Para o México, esse aceno é particularmente importante no momento em
que o país enfrenta sérios obstáculos nas
relações com os Estados Unidos, em três
frentes: a recusa norte-americana em
conceder facilidades comerciais aos mexicanos, a nova legislação de imigração
norte-americana, que ameaça estancar o
fluxo de braceros mexicanos para os
Estados Unidos
e, consequentemente,
!I»'"MI' " i-'1 dramátiee prnhlema rio dr
semprego e subemprego no México; e a
questão do gasoduto que os mexicanos
começaram a construir na certeza de
vender toda a produção de gás aos Estados Unidos, com o que a obra se pagaria
em apenas 200 dias.
Recentemente, os Estados Unidos negaram-se a aceitar o preço de 2,60 dólares por milhar de metros cúbicos fixado
pelo Governo mexicano, que, com isso,
corre o risco de não ter o que fazer com
o gasoduto, de vez que as necessidades
internas são inferiores à capacidade de
produção, ainda que autoridades mexicanas afirmem o contrário.
Prevê-se, em círculos econômicos
mexicanos, que Lopez Portillo poderá
tentar dar a impressão de que o Brasil
seria um comprador alternativo, como
forma de pressionar os norte-americanos
— evidentemente necessitados do
gás —
a aceitarem o preço desejado pelo México.

Planalto dá programa de Geisel
Brasilia — Os Presidentes Ernesto
Geisel e José Lopez Portillo terão duas
reuniões de trabalho, na visita que o
Chefe do Governo brasileiro fará ao México, de 14 a 18 deste mês. Na manhã do
último dia, assistirão, na residência oficiai do Sr Lopez Portillo, a assinatura de
atos, pelos Ministros das Relações Exteriores, e firmarão um comunicado conjunto.
O General Geisel desembarcará no
aeroporto da Cidade do México, às 17h
30m (20h30m, de Brasilia), sendo recebido por seu colega mexicano. O avião presidencial sairá às 6h30m de Brasilia, no
sábado próximo, fazendo escalas em Boa
Vista (Roraima) e Merida (Capital do
Estado de Iucatan).

Protesto eslá marcado
para sexta-feira

de) — Visita ao Museo Nacional de Antropologia e História. Edifício anexo do
Departamento do Distrito Federal. Solenidade no salon de cabildos: Leitura do
decreto de hóspede ilustre da Cidade do
México. Entrega das chaves da cidade ao
Sr. Presidente da República. (Noite) —
Chegada à sede da Secretaria das Relações Exteriores. Banquete, no Salão
Juarez, em honra do senhor Presidente
Ernesto Geisel e senhora Lucy Markus
Geisel.
Dia 17 jan. 78 (3a.-feira)
(Manhã) — Chegada ao Palácio Nacional. Segundas conversações entre os
dois Presidentes. Saida do Palácio Nacional em companhia do regente (Prefeito) da Cidade do México. Breve parada no mercado de artezanato de San
Angel. Chegada ao Lenzo Charro dei
Pedregal. Charreada (espetáculo equestre). Almoço. (Noite) — Chegada à Hacienda de Los Morales. Banquete em
honra do Sr Presidente Ramon Lopez
Portillo e Sra Carmen Romano de Lopez
Portillo.
Dia 18 jan. 78 (4a.-feira)
(Manhã) — Chegada à residência
oficial De Los Pinos. Assinatura de atos
entre os Ministros das Relações Exteriores do Brasil e do México. Leitura do
comunicado conjunto. Saída de ambos
os Presidentes, acompanhado de suas esposa:, da residência oficial De Los Pinos.
Embarque com destino a Merida. (Tarde) — Escala em Curaçao. Embarque para Brasilia.
Dia 19 jan. 78 (5a.-feira)
(Manhã) — 2h — Chegada à Base
Aérea de Brasília.
Leia editorial
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
COMUNICADO DEDIP N.°566
OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL-TIPO REAJUSI
EDITAL DE SUBSTITUIC"
O BANCO CENTRAL DO BRASIL, tendo em vista o disposto no artigo 2° da Lei Complementar n.° 12, de
08.11.71, e Portaria n.° 07, de 03.01.77, do Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, torna público que o Banco do Brasil S.A.,
por intermédio de suas agências, está autorizado a receber
no período de16a 27.01.78, no horário de expediente normal para o público, OBRIGAÇÕES DO TESOURO
NACIONAL- TIPO REAJUSTÁVEL, das modalidades nominativa-endossável e ao portador, de prazo de 2 e 5 anos,
vencíveis no mês de fevereiro de 1978, para substituição
por novas Obrigações.
2. As pessoas físicas e jurídicas que desejem realizar a
substituição poderão optar por receber os novos titulos,
nas seguintes condições:
a) OPÇÃO POR OBRIGAÇÕES DE PRAZO DE RESGATE
DE 2 ANOS - TAXA DE JUROS DE 4% a.a.
Valor de substituição: O valor nominal
reajustado vigorante no
mês de dezembro de 1977
Inicio da fluência da
juros e de prazo: Contados a partir
do mês de dezembro de 1977
-Vencimento: 15.12.79
- Modalidades: Ao portador e
nominativa-endossável
b) OPÇÃO POR OBRIGAÇÕES DE PRAZ» DE RESGATE
DE 5 ANOS - TAXA DE JUROS DE 6% a.a.
•Valor de substituição: O valor nominal
reajustado vigorantei no
mês de dezembro de 1977
• Início da fluência de
Contados a partir
juros e de prazo:
do mês de dezembro de 1977
-Vencimento:
15.12.82
-Modalidades:
Ao portador e
nominativa-endossável.
3. As Obrigações a serem substituídas serão acolhidas
pelo valor nominal reajustado vigorante no mêsdefevereiro de 1978, acrescido, facultativamente,_dos juros
líquidos a que fizerem jus.
4. Os juros não utilizados na forma do item' anterior serão
pagos pelas agências do Banco do Brasil S.A.no mesmo
dia da entrega das novas Obrigações.
5. Para os fins previstos neste Comunicado, o Banco do
Brasil S.A.somente acolherá os certificados representativos da quantidade de Obrigações a serem efetivamente
substituídas.
6. Os possuidores de certificados representativos de Obrigações do Tesouro Nacional - Tipo Reajustável que não desejarem substituir integralmente a quantidade de Obrigações expressas nos mesmos deverão, antes de apresentá-los à substituição, providenciar a normal subdivisão desses certificados junto às agências do Banco do Brasil S.A.,
de acordo com as instruções em vigor.
7. A importância em cruzeiros inferior ao valor de uma
Obrigação, decorrente do processo de substituição, será
devolvida pelo Banco do Brasil S.A. no mesmo dia da entrega dos novos titulos.
8. A apresentação das Obrigações fora do prazo indicado
no item 1 do presente Comunicado implicará na perda da
faculdade especificada no referido item.
9; Os certificados representativos das novas Obrigações
serão entregues pelas agências do Banco do Brasil S.A.
entre os dias 01 e 02.02.78.
10. Nas capitais dos Estados a execução do processo da
substituição ficará a cargo das respectivas Agências-Centro
do Banco do Brasil S.A.
Rio de Janeiro,30 de dezembro de 1977.
DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA
a) Chefe de Departamento

Visita aviva feridas de exilados

Para um grupo de cerca dc 20 brasiloiros, a visita do Presidente Geisel ao
México não tem a menor conotação festiva. Ao contrário, serve apenas para avivar as feridas deixadas por anos de exilio, durante os quais o desejo de voltar
sempre esteve presente.
"Quando chegamos, cm 64, a maioria
pensava em passar o Natal daquele ano
cm casa. Eu, que era cético, contava estar de volta no carnaval de 19(15" — resume o engenheiro Vítor Medeiros, 45
anos, há quase 14 vivendo no México.
Passou o carnaval de 65, passaram
outros carnavais, o grupo, inicialmente
maior, foi diminuindo e, hoje, a comunidade de exilados brasileiros no México
(país que abriga cerca de 4 mil COO refugiados políticos dc todo o mundo, principalmente da América Latina) é formada por pouco menos de 20 pessoas, com
dois traços comuns: a idéia de voltar foi
apenas amortecida pelo tempo, mas não
desapareceu, e a falta de passaporte brasileiro (todos têm apenas o PM-IO, documento que o Governo mexicano concede aos asilados e lhes permite inclusive trabalhar).
Vitor Medeiros trabalhava na refinaria dc Cubatão. São Paulo, em 1!)64.
Carioca, engenheiro civil com curso de
especialização em refinação de petróleo,
pediu asilo na Embaixada do México no
Rio. Sua especialização e o crescimento
explosivo da Petróleos Mexicanos
(Pcmex, a Petrobrás mexicana) não foram suficientes, entretanto, para garantir-lhe emprego no seu setor. Hoje. casado com uma panamenha, três filhos, Vitor trabalha numa firma de estruturas
metálicas, uma espécie de vendedor e
relações públicas; Poderia voltar (seu
processo íoi arquivado), mas "e depois,
como sair de novo; parece que cobram
CrS 18 mil de depósito para quem quer
viajar ao exterior, não é?".
João Barbosa, mineiro, também 45
anos, tem uma história fantástica.
Ele era sargento do Exército, ficou
um ano preso, conseguiu habeas-corpus,
permaneceu mais um pouco no Brasil e
Sem dinheiro,
pediu asilo no México.
praticamente sem profissão, começou
comprando frutas no La Merced (uma
espécie de Ceasa, mais popular) e vendendo pelo dobro do preço na calcada
diante de um pequeno armazém. Comprou o armazém, dormiu sobre o balcão, inventou sucos com nomes cariocas
(Ipanema, Copacabana), mas não estava à vontade.
Um dia, arriscou-se a um teste na
Rádio Mundo, desenterrando a experiência de locutor de alto-falantes na Baixada Fluminense (desses que anunciam
"João oferece à mocinha de vermelho...").
Ganhou um programa (Ritmos do Brasil), que consegue a façanha de estar no
ar há 10 anos, todos os dias, durante
uma hora (inicialmente
entre 19h e
20h, hoje das 20h às 21h).
O êxito do programa abriu outras
portas a João, que hoje tem também um
programa na Rádio Educacion (governamental), este mais didático. O ex-sargento forneceu a voz para personagens
da novela O Bem-Amarin, na. vrroãn mr —
tieana, para comerciais da Pepsi-Cola,
dublado. Ele é sempre chamado para trabalhos em que se necessita de alguém
que fale portunhol.
Bem ao contrário de João, o chamado Grupo Acadêmico de brasileiros —
Teotónio dos Santos, Rui Mauro Maurlni, José Tiago Cintra e Vanda Bambirra,
a mulher de Teotónio — parece gozar
da melhor situação. No México, entre os
asilados. Tiago Cintra, 42 anos, mineiro
de Belo Horizonte, é professor dos cursos
de pós-graduação em Ciências Humanas
do Colégio do México
(um celebrado
instituto de Investigação e Pesquisa dos
Problemas Nacionais e Internacionais).
No México desde junho de 1964,
transformou-se em especialista de problemas orientais, fala, escreve e lê japonês com fluência, o que lhe permitiu,
inclusive, assessorar o Governo Luis
Echeverria nessa área. Cintra era secre-

tário-geral do Partido Socialista Brasileiro em Minas Gerais e não chegou a
ser preso, foi simplesmente avisado, por
amigos, de que seria melhor deixar o
pais, o que fez cm junho de 19(54. Como
antídoto contra a saudade, ele prefere
evitar ouvir música brasileira ou comer
comidas brasileiras, mas o desejo de voltar permanece.
Teotónio dos Santos e Rui Mauro
Maurini também ocupando posições destacadas no setor universitário: ambos
são diretores dos cursos de pós-graduação cm Economia cia UNAM (Universidade Nacional Autônoma do México, a
principal escola superior do pais).
Outro ex-sargento (o paranaense
Mauro Ribeiro Alves, 37 anos, da Aeronáutica) seguiu caminhos totalmente
diferentes.
Chegou ao México em março cie 19Cfi,
depois de ter sido absolvido de uma
acusação (participação na rebelião dos
sargentos) e de ter ficado sabendo que
havia outra ordem de prisão contra ele.
Tentou trabalhar em sua especialidade
— comunicações — ao mesmo tempo
cm que procurava realizar o velho sonho de formar-se cm Medicina. O trabalho e o estudo tornaram-se inconciliaveis e ele viveu sete anos de traduções e almocos pagos pelos amigos, geralmenle outros exilados. Mas formouse, e decidiu trabalhar numa das regiões mais remotas inóspitas do México,
o Estado de Chiapas. Há dois anos, ele
é chefe do Serviço de Saúde do Centro
Coordenador Indígena do Estado, que,
entre outras tarefas, atende a 22 comunidades indígenas, que englobam pouco
menos de 100 mil pessoas.
Outra brasileira que proferiu o trabalho no campo foi Regina Covas de
Gonzalez, prima do ex-lider do MDB
Mário Covas. Formada em jornalismo
pela UNB, 36 anos, Regina foi condenada a 4 anos, por participar de "reuniões clandestinas". Ficou 53 dias presa
e decidiu deixar o país. Inicialmente, foi
para Venezuela e, de lá, para o México,
onde está desde 1969. Ela trabalha no
setor de comunicação social da Secretaria de Reforma Agrária, levando aos
camponeses diferentes programas de
treinamento, para os quais utiliza inclusive o teatro, aproveitando experiências
que fez com Mário, o diretor mexicano
de teatro Juan Antônio Lianes.
O Padre (ou ex-Padre)
Francisco
Lage, acusado de ser um dos principais
lideres das ligas camponesas no trianguio mineiro, começou seu exílio mexicano (está desde 1965 no pais) como assistente de pároco, mas acabou deixando o sacerdócio.
Hoje, vive modestamente, dando
aulas de Português, na UNAM, e mantendo uma escolinha de Português, Inglês e Francês. Lage tem pena a cumprir no Brasil, parece mais velho do que
os 60 anos que tem e é um dos que mais
se emociona — às vezes, até chega às
lágrimas — ao falar do Brasil, em seu
portunhol, dialeto que é outro traço comum do grupo de exilados.
O ex-Deputado Neiva Moreira, 57
anos, edita a revista mensal Cuadernos
dei Tercer Mundo, cuio numorn ia *?\—
este mes de janeiro. O exílio de Neiva
foi um périplo latino-americano (Bolivia, Uruguai, Peru, Argentina). Foi na
Argentina que lançou a revista, então
com o nome de Tercer Mundo, mas a
radicalização política do país no Governo Isabelita tornou impossível mantê-la
circulando.
Neiva esteve no Peru, onde foi editor
Internacional de El Commercio, mas
acabou radicando-se no México. Sua perquena sala na redação da revista (20
mil exemplares em castelhano e mais
10 mil da edição em português, graças
a convênio com os Governos de Moçambique e Angola) tem um cartaz turístico
do Maranhão na parede, revelador de
duas coisas: a saudade do Estado natal
e a vontade de voltar. Neiva fala com
entusiasmo dos planos para uma edição
em árabe e para a consolidação da edição portuguesa.
Então você não pensa em voltar?
Eu só penso em voltar.

Julião é o mais conhecido
Cidade do México — Cabelos grisalhos, mais magro, um portunhol carregado — Francisco Julião, 63 anos, o mais
conhecido dos exilados brasileiros no
México, parece longe do temido lider das
Ligas Camponesas do período João Goulart. Suas palavras confirmam a impressão: "As Ligas Camponesas são coisa do
passado. Hoje, a estratégia teria de ser
outra".
Julião está montando a nova casa
que alugou, a 13a., em 13 anos de Mexico ("como não posso mudar de pais, mudo de casa. Dá sempre a sensação do
novo"). Fica numa ruazinha sem calçamento, no povoado de Santa Maria, a
4 quilômetros do balneário de Cuernavaca, malas e livros espalhados pelo chão,
um retrato de Ho Chi Minh na parede,
roupa de trabalho para fazer uma churrasqueira ("é para a visita do Brizola em
fevereiro").

Esperança

Esperança de voltar? "Eu sou um
homem de esperança. Nasci num engenho chamado Boa Esperança". Mas é
apenas uma esperança difusa, de um homem condenado a 19 anos de prisão (outra condenação, de oito anos, foi anulada).
A Frente Ampla ("frente amplissima, na verdade") é a proposta de Julião
para o Brasil de 1978. Uma ampla coligação de elementos de diferentes concepções políticas — sociais-democratas,
democratas cristãos, ex-udenistas, marxistas independentes ("os marxistas ligados ao PC não entrariam, pois o Partido tem seu próprio programa e caminho") — cuja bandeira poderia ser a
pregação do segundo período Vargas. Em
resumo, segundo Julião, nacionalismo,
avanços na legislação social e na organização sindical.
Essa frente — ou o seu embrião —
já começa a existir no Brasil, acha o exlider das Ligas Camponesas. Menciona a
movimentação estudantil, a ação dos intelectuaís, da Igreja, enfim,
todos os
movimentos que agitaram a cena poli-

tica brasileira no ano passado, para justificar a sua afirmação.
Julião chama a atenção para o que
considera "contradições com o imperialismo norte-americano" e acha que elas
desempenharão um papel importante na
evolução política do Brasil. "Não são —
reconhece — contradições antagônicas,
mas decorrentes do próprio crescimento
brasileiro, que cria interesses comerciais
e econômicos distintos''.
No que foi seu terreno específico de
atuação, o campo, Julião acha que a estratégia, agora, deve ser a luta pela "nacionalização das terras que foram sendo concedidas a estrangeiros nos últimos anos". Mas deixa claro que essas
terras não devem ser entregues a particulares e, sim, estatizadas. Julião entende que essa é uma bandeira mais fácli de erguer, pelo seu conteúdo nacionalista.
A autocrítica das esquerdas brasileiras, em relação ao período 61/64, centrase, segundo o ex-líder das Ligas Camponesas, no aspecto da "embriaguez do voto". Julião admite que houve a empolgação pelo Poder, uma disputa ferrenha
por postos, deixando-se de lado um trabalho 'mais coerente e profundo". Com
isso — acrescenta — surgiram divisões
que permitiram a derrubada do Governo sem maiores dificuldades.
Quanto ao papel da Oposição no
Brasil, afirma que deve ser o de escolher duas ou três bandeiras — "constituinte, anistia ampla e irrestrita, liberdades democráticas", por exemplo — e
conduzir a luta por elas, sem dispersões.
Os longos anos de exílio, sempre no
México, a sensação de que a idade avancada e a remota perspectiva de uma
anistia que lhe permita voltar podem
impedi-lo de rever o país — nada disso o
faz falar em revanche. "Quando penso
em anistia, penso numa anistia ampla e
generosa. Acho que os torturadores,
quando forem identificados e acusados
individualmente, devem ser processados
criminalmente, nunca por um tribunal
político".

JORNAL DO

Informe JB
Abaixo o "oli"

um ano antes da oficialização da candldatura.

Não ê só do AI-5 que o Brasil precisa se livrar. E' preciso acabar tam- bém com a praga das conversas de autoridades, burocratas e políticos com
jornalistas, debaixo du proteção dessu misteriosa instituição chamada off
the record.
Trata-se de uma importação mal
entendida. Nos Estados Unidos, 6 frequente ocorrer uma conversa entre
uma autoridade e um jornalista com a
condição de que ele não a registrará.
Ou seja, tudo o que se ouve, deve servir apenas para instruir o raciocínio.
Trata-se de prática honesta na quul
ganham a fonte * e *o jornalista,
•
No Brasil, essu mesma instituição
transformou-se no triunfo do anonimulo. O cidudão diz o que quer e se
julga no direito de solicilnr que não
lhe. publiquem o nome. Ora, isso é uma
responsabilidade,
de
transferência
pois a informação acabará sendo publicadu sem que seu autor, freqüentemente um ofidio, possa ser conhecido.
Tamanha bizarrice fuz com que
alguns medrosos burocratas acabem
vestindo a pele de leões anônimos, já
que se consideram protegidos pela
distorção do oft.

*

*

*

Nesse sentido, vale lembrar que
há poucos meses o Secretário de Imprensu da Casa Branca, Jody Pomell,
resolveu plantar junto a um jornalista uma intriga contra o Senador Charles Percy, durante o caso Bert Lance.
O jornalista ouviu a intriga, foi
para o jornal e publicou-a, com uma
surpresu puru o Sr Poioell: dava o seu
nome como autor da noticia já na primeira linha.
* * *
Não restou ao intrigante outro recurso senão pedir desculpas ao Senador.
E ninguém achou que o jornalista foi desleal. Ele simplesmente ãenunciou uma deslealdade maior.

Anis lia ampla
Já existe um grupo articulado para reivindicar do Governo Figueiredo
anistia ampla. E' um grupo de criadores de cavalos.
Trata-se de salvar os animais da
sentença de morte lavrada pelo Ministerio da Agricultura quando, há cinco anos, surgiu no mundo uma doença
eqüina chamada anemia infecciosa,
Como o tratamento era desconhecido
e se suspeitava que trouxesse o foco de
uma epidemia, criou-se uma comissão especial para o caso e ela decreta
o sacrifício imediato dos cavalos com
sintomas da anemia.
Já condenou, numa só visita, 40
cavalos da Academia das Agulhas
Negras.
» «
Há algum tempo, no entanto, o
resto do mundo descobriu que a doença não se propaga como no começo os
veterinários supunham. E os últimos
Estados americanos acabam de suspender a sentença.
No Brasil, a comissão continua a
distribuir penas de morte.

O MDB está hibernando. Espera
que a Arena apresente primeiro a lista de seus candidatos aos Governos
estaduais e ao Senado. Assim que as
chapas arenistas estiverem prontas,
começará a sua campanha pela única
vaga direta de senador.
Vai apresentar pelo menos uma
sublegenda em cada Estado, o que se
tornou praticamente obrigatório depois do pacote de abril: não há mais
candidato a suplente, ocupando o lugar o segundo mais votado.

Fundo
O telefone do gabinete do Senador Magalhães Pinto passou a tocar,
para quem espera ser atendido, o tema de Lago dos Cisnes, de Tchaikowsky.
• •
Neste bailado, um dos mais belos
momentos é a morte do cisne.

Ontem perguntaram ao Ministro
Ângelo Calmon de Sá se é candidato
ao Governo da Bahia.
Resposta rápida:
"Ministro não é candidato.
Ministro aguarda instruções".

Anistia

Convém acabar com uma confusão desnecessária que começa a surgir no debate político nacional.
Fala-se em concessão de anistia
através da revisão de alguns casos de
Concentrará isua campanha nacio- punições revolucionárias.
Jsso é uma contradição em ternal nas eleições para o Senado.
E, pelas estimativas da direção mos.
* •
nacional, poderá fazer pelo menos 12,
Anistia
medida
é
de catáter unipossivelmente 17 senadores.
Ou seja: os cálculos mais otimls- lateral. O Governo resolve anistiar,
tas lhe dão pouco mais que ià metade ainda que dentro de circunstancias específicas, e pronto. Não se falam nodas bancadas.
mes nem se pergunta se o anistiado
quer receber o benefício. SiinplesmenSelo
te esquece-se o assunto.
* *
Em Tóquio, onde existe o maior e
mais bem instalado Clube de CorresRevisão é coisa diversa. Ela tem
•pondentes Estrangeiros de todo o_ —de~ser_solicitada-e-aquele
que a"ljc~3e~~
mundo, no quadragésimo andar de deve se conformar se a vê negada.
um dos cinco arranha-céus da cidaUma pessoa beneficiada
uma
de, cada sócio tem sua própria gar- revisão tem a sua inocência por
comprorafa de bebida.
vada.
Agora, depois das denúncias de
Já uma pessoa beneficiada pela
CIA
usava
a
serviços
de
corresque
anistia tem o seu caso esquecido, apa-novo
estrangeiros,
um
selo gado da memória do
pondentes
pais.
apareceu no bar.

*

*

*

É uma garrafa "para uso exclusivo dos contatos da CIA".

Fidelidade
Nem o PDR, nem o MDB pode
lançar o Senador Magalhães Pinto como candidato da legenda à Presidencia da República.
O Senador é arenista. Sua transferência de um livro de registro partidário para outro teria de ser feito

cursos de férias
administração^ empresas.básico)
redação e comunicação gerenciais
administração por objetivos
organização e métodos
microfilmagem
administração de materiais
administração de marketing
administração de vendas
exportação e importação
avançado de imposto de renda
(pessoa jurídica)
INÍCIO: 23.01.78
INSCRIÇÕES: .2a. a 6a. das 08:00 às 20:00 horas.
CREDENCIAMENTO N? 311 - LEI 6.297 DE 15/12/75

P VESTIBULAR DE 1978
ÚLTIMOS DIAS
Inscrições até 12 de Janeiro
Posto UGF:
Rua Manoel Vitqrino, 625 (9 às 21h.)
Posto CEJUR:
Av. Rio Branco. 135/3? andar (8 às 17 h.)
DIREITO - ECONOMIACOMUNICAÇÃO SOCIAL (lornalismo,
Relações Públicas e Publicidade
e Propaganda) - SERVIÇO SOCIAL"
ADMINISTRAÇÃO - HISTÓRIAPEDAGOGIA (Supervisão,
Administração e Orientação)PSICOLOGIA - LETRAS (Português
•- Literutura e Português - Inglês)
ENFERMAGEM - EDUCAÇÃO FÍSICA
CIÊNCIAS (Biologia) - ARQUITETURA
CONTABILIDADE.
Provas: 19, 20, 23 e 24 de janeiro,
ás 8 horas.

UNIVERSIDADE
U
¦a GAMA FILHO
-RmrMãnõHVítõrino. 625
Tel. 269-7272 ramais 130,171.

CURSOS DE
FEVEREIRO

O Deputado Francelino Pereira
informou ontem, com menos de duas
horas de diferença, que a convenção
da Arena seria em março e em fevereiro.
Alguém precisa avisar ao Sr Francelino Pereira quando ele tem de tocar
a campainha do Partido que preside.
Ou alguém deve avisar a ele que março e fevereiro são dois meses diferentes.

Io Centro de Processamento de Dados da Universidade de Brasília.
O preço médio do quilo da uva
gaúcha será fixado pelo Conselho Nacional de Abastecimento e pelo Ministério da Agricultura em Cr$ 1,50
Os produtores recusam-se a aceitar
este preço mínimo.
No ano passado o Detran do Recife apreendeu mais de 2 mil carteiras
de motoristas. A maioria por violação dos taxímetros.
A Empresa Brasileira de Transportes Urbanos vai Instalar sistemas
de ônibus elétricos nas principais cidades brasileiras. Serão modelos brasileiros, padronizados para todo o
país. A primeira cidade a receber os
novos ônibus será São Paulo.
No dia 19 o Ministro Mário Henrique Simonsen almoça com banqueiros no Hotel Intercontinental. Duranle o almoço será lançado o livro do
professor Otávio Gouveia de Bulhões
índice do Crédito e do Seguro.
O Sr Oswaldo Alves Matos é o novo presidente do Conselho Regional
de Contabilidade do Rio de Janeiro.
O secretário do Conselho de Desenvolvimento Cientifico e Tecnólogico do Quênia, Sr Peter Gacci ficou
retido no Rio durante 48 horas. O Governo brasileiro esqueceu de marcar
a sua passagem para Brasília.
O Coronel Hermano Santoro assume dia 2 de fevereiro o Centro de
Operações Cartográficas do Exército,
no morro da Conceição, no Rio.
Os pecuaristas de Sãrt Paulo afirmam que o preço mínimo para a arroba do boi para abate, fixada em
Cr$ 231, é insuficiente. Querem que
seja elevado, no mínimo, para CrÇ 300.
Em 77, o Brasil importou mais de
200 mil toneladas de malte para atender a produção de cervejarias em todo o país. Representam um gasto de
80 milhões de dólares.
O Senador Danton Jobim é o novo presidente da ABI. Vai completar
o mandato de Prudente de Moraes,
neto, morto em dezembro. O mandato termina em abril.

ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS
Coordenação do Prof. Newton Tornaghi
BÁSICO DE ADMINISTRAÇÃO
NOÇÕES DE CONTABILIDADE E ANÁLISE DE BALANÇO
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA II
MERCADO DE CAPITAIS
OPEN MARKET
PESSOAL
DINÂMICA DE GRUPO
ADMINISTRAÇÃO DE CARGOS E SALARIOS
FORMAÇÃO DE COORDENADORES DE
TREINAMENTO
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
MARKETING
GERÊNCIA DE VENDAS
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
PERT/CPM APLICADO A PROJETOS
SIMPLIFICAÇÃO DO TRABALHO
GERÊNCIA POR OBJETIVOS
PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO
CONTROLE ESTATÍSTICO DE QUALIDADE
ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS
NOÇÕES DE COMPUTADORES PARA
EXECUTIVOS
PESQUISA OPERACIONAL
ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS
RELAÇÕES PÚBLICAS EM TURISMO
IMPOSTO DE RENDA (PESSOA JURÍDICA)
IMPOSTO DE RENDA (PESSOA FÍSICA)
ATUALIZAÇÃO EM MATEMÁTICA
INÍCIO: 30 de janeiro
TÉRMINO: 30 de março
HORÁRIO: 18h e 45min. às 21h e 30min.
INSCRIÇÕES: de 8h e 30min. às 20h e 30min.

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
(Credenciada no Conselho Federal de
Mão-de-Obra sob o n.° 35)
Praia de Botafogo n.° 190 Sala 311
Telefones: 286-8499 e 246-8452 (diretos) e
266-1512 Ramais 112 e 115
INSCRIÇÕES ABERTAS, ENCERRAM-SE
6a.-FEIRA, 27 DE JANEIRO.

Quarta-feira,

11/1/78
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Bethlem nega em nota notícia
sobre entrevista de H Abreu
Brasília — O Ministério
do Exercito divulgou ontem
nota desmentindo as noticias publicadas por jornais
cio Rio e cie São Paulo a
respoito de entrevistas dadas pelo ex-Chefe do Gabinete Militar da Presidência,
General Hugo Abreu. De
acordo com a nota, apenas
a entrevista publicada pelo
JORNAL DO BRASIL exprime as idéias do General.
A liberação da nota foi
determinada pelo Ministro
Fernnndo Belfort Bethlem,
logo após um contato, por
telefone, com o ex-Chefe do
Gabinete Militar cia Presiciência. O desmentido fundamentou-se nas explicações dadas pelo General
Hugo Abreu ao Ministro.
INTEGRA DA NOTA

Por fora

Lauce-livre
O Governador Paulo Egídio estará dia 16 em Brasilia. Tem duas
audiências marcadas: Presidente Geisei e General João Baptista Figueiredo.
A Polícia da Califórnia, nos Estados Unidos, está usando em seus 3
mil veículos, um tipo de óleo lubrificante para motor que só é trocado a
cada 100 mil quilômetros. O projeto
para fabricação deste óleo no Brasil
será encaminhado ainda este mês ao
Conselho de Desenvolvimento Industrial do MIC.
A Federação Nacional das Empresas de Seguro está promovendo concurso, com prêmio de 100 mil cruzeiros, para descobrir a melhor invenção em sistema de prevenção de roubo de automóvel.
Está no Brasil o ex-Secretário de
Desenvolvimento Científico do Presidente Kennedy e hoje professor da
Universidade George Washington, Sr
Charles Kidd. Vai montar contatos
com empresários do Rio e de São
Paulo.
Ainda este ano serSo regulamentadas, pelo Ministério do Trabalho, as
profissões de tradutor, intérprete e
museólogo.
Em fevereiro a Embraer começa
a
entregar ao Ministério da Aeronáutica uma série de 12 aviões Seneca,
para serem distribuídos pelos Comandos
Aéreos Regionais. A FAB também cncomendou 3 aviões Xingu para o seu
Grupo de Transporte Especial (GTE).
A Federação das Indústrias
do Rio
de Janeiro está elaborando um documento sobre a Iniciativa privada e
a atual situação jurídica e politica
do pais.
O Comandante Hugo Bessa é
o novo Adido Militar do Brasil na Bolívia.
As exportações de café solúvel
no
ano passado renderam 260 milhões de
dólares. Representam 2% de todas as
exportações brasileiras e 9% do total
de produtos industrializados
vendidos para o exterior.
A parlir deste ano o controle da
execução orçamentária do Ministério
da Educação será feito por computador. O trabalho será executado pe-

.INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
R Mar(|uó!» do Sdo Vicenio, 226 - Gávea
Tels:2.4-56-19 • 2M-66ÍI8

* * *

A queixa dos criadores foi levada
recentemente ao General João Baptista Figueiredo, como Chefe do SNI. Ele
anotou a denúncia, mas disse não ter
poderes para agir.
O grupo agora está esperando a
posse, com novo requerimento.

Definições

Tátiea

PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE .JANEIRO.

BRASIL

"Diversos
Jornais, particularmente do Rio e de São
Paulo,
hoje.
publicaram,
declarações que teriam sido
feitas pelo Exmo. Sr Gen.Div. Hugo de Andrade Abreu
com relação à.s causas motivadoras do seu afastamento do cargo de chefe do
Gabinete Militar da Presidência da República.
Tão logo tomou conhecimento daquelas publicações,
o referido oficial-General
manteve contato telefônico
com o Exmo Sr Ministro do
Exército a fim de restabelecer a verdade dos fatos.
Em sendo
assim, informou que a entrevista publicada
no JORNAL DO
BRASIL é aquela que verdadeiramente exprime suas
idéias e representa as declarações que
prestou aos
repórteres.
Dessa forma, são destituidas de fundamento quaisquer outras afirmações a ele
atribuídas, particularmente
críticas pessoais e referências à atuação do Alto Comando, que não condizem
com a sua formação de soldado e de cidadão".
O REGULAMENTO
Embora nenhuma medida punitiva tenha sido solicitada ao Ministro do
Exército até o final da tarde de ontem, a nota divulgada pela Assessoria de Re-

Juracy vê
Governador
da Bahia
O Governador da Bahia,
Roberto Santos, encontrouse ontem no Rio com o Sr
Juracy Magalhães, no Hotel Excelsior, em Copacabana. Eles conversaram por
cerca de meia hora e, seo
ex-Governador
gundo
Juracy Magalhães, dicutiram apenas sobre "lembrancas de familia". Ele é
pai do Deputado Jutahy
Magalhães, um dos candidatos na sucessão baiana.
"Nós nos
conhecemos há
três gerações e sempre fomos muito ligados", disse o
Sr Juracy Magalhães sobre
o encontro. "Não vim falar
de politica, pois acho que
já chegou a minha hora de
parar".
Mas e sobre seu filho?
Meu filho tem um bom
grupo político e qualidades
e experiência de que muito me orgulho, mas politica
é sempre a arte do impôssível e se vocês quiserem
saber isso é melhor perguntarem a ele
E a sucessão presidencial?
Ora, se eu não falo
nem de Bahia imaginem se
vou falar de sucessão no
Governo Federal.
FÁCIL
O Governador Robsrto
Santos explicou que a su
cessão na Bahia, tida como
das mais complicadas, pode
vir a ser uma das mais
simples. Ele acha que há
várias posições sendo disputadas — as candidaturas
ao Senado, ao Governo estadual e a vice. Se for nossível distribuir essas posições entre as correntes partidárias, acredita que não
haja problemas políticos na
sucessão estadual.
"Ainda não está na hora
de anunciar candidaturas",
continuou o Governador.
"Ainda estamos na fase da
conversa, no começo. No
momento há vários nomes,
uns declarados, outros que
têm aspirações naturais, legitimas, porque deram uma
contribuição ao Estado. O
problema é que não se pode
contentar a todos e o trabalho é para se chegar ao
consenso. Mantendo a coesão, compondo e distribuiudo."

lações Públicas,
dn certa
forma, afasta a.s probabllldados de o General Hugo
Abreu sofrer punição
por
se ter manifestado sobro
politica,
publicamente, e
por Isso ser enquadrado no
Regulamento Disciplinar do
Exército. Este Regulamento. aprovado pelo General
Sylvio Frota quando Ministro do Exército, cm 10 de
estabelece
julho de 1977,
em seus 13 capítulos e três
anexos a.s disposições gerais, transgressões discipllnares, punições disciplinares, comportamento militar.
recursos e recompensas e a
relação do 121 transgressoes.
Com relação a este
ponto, apesar de a interpretação da lei depender da
autoridade a que o pretenso transgressor estiver subordinado,
as declarações
do General Hugo Abreu poderiam se enquadrar em pelo menos quatro delas: no
Anoxo I, referente ã relação das transgressões passíveis dc punição, destacamse o.s itens 62, 63, 65 e 66
que se seguem:
62 — Tomar parte, om
área militar ou sob juriselição militar, cm discussão a
respeito de política ou religião, ou provocá-la.
63 — Manifestar-se o
militar da ativa, sem que
esteja autorizado, a respeito de assuntos políticos.
65 — Discutir ou provocar discussões, por qualquer veiculo de comunicação, sobre assuntos politicos ou militares, excetuando-se os de natureza exclusivamente técnica, quando
devidamente autorizado.
• 66 — Ser indiscreto em
relação a assuntos de caráter oficial, cuja divulgação
possa ser prejudicial à disciplina ou à boa ordem do
serviço.
A ENTREVISTA
O General Hugo Abreu
falou a três repórteres, na
sala de seu apartamento de
Copacabana. Unia repórter
do JORNAL DO BRASIL,
um da RADIO JORNAL DO
BRASIL e outro da Folha
de S. Paulo.
Durante cerca de 30 mi-

nulos o General respondeu
a Iodas as perguntas que
lhe foram feitas, enquanto
o diálogo era gravado. Em
seguida, sem
gravadores,
iiiantevc-se o que ele elassifieou dc "conversa informal".
Depois da partida dos repóricres, o General entrou
cm contato com as reda(,'õcs dos jornais que o haviam procurado, esolárccondo alguns pontos dc
suas afirmações feitas durante a conversa informal.
A entrevista publicada
pelo JORNAL DO BRASIL
è a transcrição da fita uravada, com outras (rês perguiitas c respostas. Numa,
o General fala da clificuldade "técnica" para a promoção do General Figueiredo. Noutra, informa c,ue
o Alto Comando "está com
o Presidente Geisel'. Na
terceira esclarece que o
Conselho de Segurança Nacional não trata de quêstões pessoais, numa rrsposta à noticia de que seu relatório
ao Presidente incllliria
denúncias de corrupção contra autoridades
c parentes do General Figueiredo.

Emedebisla quer
ver relatório
Belo Horizonte — O presidente do MDB de Minas
Gerais. Deputado Jorge Ferraz, pediu que se publique o
relatório em que o General
Hugo Abreu, ao se afastar
da chefia do Gabinete Militar da Presidência,
encaminhara ao Presidente Ernesto Geisel uma avaliação
da sucessão. "E' bom que
o povo saiba o que se passa na Presidência", alegou
o Deputado.
Ele argumentou quo, uma
vez publicado o
relatório,
acabariam as versões
cio«encontradas que correm sobre seu conteúdo, pelos e.selarecimentos que isso automaticamente
traria.
O
deputado condenou,
como
"farsa" a eleição
indireta do
Presidente
da República:
"E' apenas uma nomeação,
já que nem o Partido do
Governo participa da escoUia".

EXCURSÕES
FOZ DO IGUAÇU C/BLUMENAU-

Aparecida, Registro, Curitiba, Blumenau, Vila Velha, Ponta
Grossa, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Foz —
Duração 9 dias Saídas: Jan 25 — Fev 7, 15, 22 — Mar 01, 08

FESTA NACIONAL DA UVA

(Sem viagem noturna)
São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Caxias do Sul,
Novo Hamburgo, Gramado, Canela, Laguna, Blumenau —
Duração 7 dias Saídas: Fev 17 e 23'

POUSADA DO RIO QUENTE (Caldas Novas)

4 dias na pousada — Duração 7 dias
Saídas: Fev 12 e 19— Ma; 05

CIDADES HISTÓRICAS _ Grutas Lapinha e

Maquine, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Congonhas, Tiradentes,
S.J. Del Rei — Duração 4 dias
Saídas: Jan 19 — Fev 16, 23 — Abr 20, 28 — Mai 25
COSTA DO OURO —Angra dos Reis, Parati,
Ubatuba, S. Sebastião e Ilha Bela — Duração 3 dias
Saídas: Jan 20 e 27 — Fev 17 e 24

CIDADE DA CRIANÇA/SIMBA SAFARI
Duração 4 dias

Saidas: Jan 20 e 27 — Fev 17 e 24

CAMPOS DO JORDÃO/COSTA DO
OURO

Maravilhosos Passeios — Duração 5 dias Saídas: Fev 15 e 22

CARNAVAL E SEMANA SANTA

(Duração de 4, 5 e 6 dias)

g

c

POÇOS DE CALDAS - CAMPOS DO JORDÃO COSTA DO OURO - CIDADES HISTÓRICAS CIDADE DA CRIANÇA/ILHA DE BERTIOGA
E SIMBA SAFARI - GUARAPARI/VITÓRIA

A
r

Amplo Financiamento

MIÍCIII

TURISMO

Avenida Rio Branco, 156 - S/Loja 232
Telefones 222-8130 - 232-9810 - 224-0405
Rio de Janeiro - RJ

ESTATUTOS DE S/A
ADAPTAÇÃO

OU TRANSFORMAÇÃO

prazo: janeiro de 1978
Redação e registro na JUNTA COMERCIAL
Contatos Dra. Cristina Contreiras
ESCRITÓRIO LÍRIO MENDONÇA
Rua do Rosário, 107-3.° andar - tel. 231-0494

K

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA NACIONAL DE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Divisão de Administração

TOMADA DE PREÇOS N.° 01/78
Execução de serviço» de limpeza, asseio, conservação, desinsetlzação, desratização e descupinízação dos bens móveis e imóveis pettencentes ao acervo do serviço de saúde dos portos e laboratório
central de controle de drogas, medicamentos e alimentos, desta
secretaria.
,
Entrega das
EDITAL

Prooostas:

26/01/78

E INFORMAÇÕES

Av. Brasil, -1036 — 8.° andar — Seção de Material
diariamente, no Horário das 10,00 às 16,00 horas.

t

Patrimônio,

|

JORNAL DO BRASIL

Quarta-feira,

11/1/78
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Io Caderno
CIDADE

Telerj (maneia substituição
de cabos e rapidez para os
reparos como metas de 78
A_melhoria da rede condutora, através da subslituiçao de 68 quilômetros de cabos com mais de 30
anos — que apresentam grande incidência de
problemas — e o desenvolvimento de
programas a fim
dc proporcionar a diminuição do índice
de defeitos
alem de uma maior rapidez nos reparos, são as metas da Telerj para 1978, segundo o diretor de Operações, Sérgio Miranda.
Este ano — afirmou — serão ativados 84 mil 800
telefones na cidade. O Centro e a Lapa
ganharão _H_@P^'wlÍI&
t5°.ncos com 12 mil aparelhos, considerados
cie, ,.m,7's
alto tra lego", para descongestionar a região
JiStes. tçleiones não trarão novos
problemas aos iá
instalados.

Conserto dc
arquibancada
sofre aí raso
':"É1 -'\ ^£m^1^^m f

_K^^^!^lÍl^*^&«l^»'lv!^
., •
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O conserto dos 75 metros
de arquibancadas, danificadas no último sábado por
um ônibus da linha MéierCopacabana, foi prorrogado
lie ontem para hoje a lim
de permitir que um lotógrafo da empresa Roitr, que
montou a arquibancada,
pudesse tirar fotos dos danos. Elas serão enviadas à
empresa do veiculo responsável pelos estragos a quem
caberá pagar os prejuízos
estimados em cerca de CrS
100 mil.
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CONDUTOS

O diretor Sérgio Miranda
explicou que os impulsos só
O Si- Sérgio Miranda lemsao assinalados quando a 11.
broii que o Rio de Janeiro é gação é feita
para a Telerj
a eidade quo apresenta a
c. me.snío assim, existem
maior densidade de telefotrês tipos de chamadas com
nes por habitantes no Bradiferentes tarifas de imptilsil: 14,4 para cada 100 ha- sos. A
engloba tobitantes. "Em números de das a.s primeira
ligações feitas
condutores, isto representa aparelhos na cidade para
com
um total de _ milhões 500 prefixo _,
que marca umi
mil quilômetros de fios clu- impulso
para cada chamapios, o que daria para 62 da, "demore o tempo que devoltas no globo terrestre".
morar". Na segunda,
Declarou que os 1 mil 900 ligações a aparelhos da para
Cequilômetros de cabos c o m tel, ou .seja, de prefixo 3,
mais de HO anos de uso, são assinalados impulsos
a
apontados como uma das cada minuto em
que a pescausas da incidência de de- soa estiver falando,
a partir
feitos, estão sendo substitui- do momento em
a chaque
"de
dos
acordo com a im- mada é completada.
portancia e a liberação de
O terceiro tipo, com a
verbas". Os programas de
expansão, que farão, até o marcação de um impulso a
íim do ano. a ligação de 84 cada 18 segundos de ligamil 800 telefones, já vendi- ção, é o das chamadas para
dos, levará à melhoria do.s o interior do Estado, com
serviços prestados pela Te- prefixo 7, que não necessitcim do uso do DDD.
• lerj.
Para os casos de Discagem
As outras providencias tidas pela empresa como prio- Direta à Distancia e de Disritárias para a diminuição cagem Direta Internacional,
do indice de defeitos e tamos impulsos não são computados, mas a ligação é asbem para a melhoria
e
maior rapidez nos reparos sinalada por um computador ou por uma telefonisexecutados, são a pressurização dos cabos condutores ta, destacando-se estas 11e a utilização de uma luva gações que depois também
termo-contratil, que, segun- serão anotadas separadado o Sr Sérgio Miranda, tem mente na conta do assinante.
apresentado bons resultados. Ela serve para proteção
Com isso, um aparelho
dos cabos contra as chuvas.
registrar 600 impulsos
pode
O desenvolvimento destes -programas representa- em um mês, quando a pesrão uma diminuição nos soa fez apenas 90 ligações.
58% dos defeitos do siste- "É justamente ai que apama de telefonia, que corres- rece a falta de informação
pondem à rede externa do assinante, que faz con(42%) e nas estações tele- fusão entre impulso e ligafònicas (16%). Também a ção. Ele liga para a Telerj
rapidez nos consertos au- reclamando que é impossimentará consideravelmente, vel ter feito 600 ligações em
segundo o Sr Sérgio MLran- um mês e diz
que o contada. "Atualmente, 12% dos dor de impulsos de seu
apa-^
reparos na rede necessitam relho deve ter disparado
de um tempo superior a três quando, na realidade,
a
dias para normalização. Até centagem de erro em perum
o final do ano, pretendemos contador é de um cm cada
que esta percentagem seja milhão".
reduzida a apenas 4%."
INSTALAÇÕES
IMPULSOS
Os 21 novos 'troncos de 84
Mensalmente, a Telerj anil 800 telefones
já vendidos
recebe uma média de 10 rea serem instalados este ano
clamações para cada 100 estão no Centro
(276, 296,
aparelhos, um número mui- 216, 271, 291 e 211),
Lapa
to alto, mas que, segundo o (272, 292, 212,
277, 297, 217,
diretor de Operações da 220, 240
e 262), Leme (295),
empresa, náo pode ser conLeblon
(239
e 259), Grajaú
siderado como real, "pois
(208), Engenho de Dentro
quando o telefone de uma
(289) e Cidade Nova (273).
pessoa emudece, ela fica liOs do Centro e da Lapa
gando para nós enquanto
ele não for consertado e correspondem a 1 mil apaainda pede a seus amigos rílhos para cada tronco. De
para também ligar, aumen- alto tráfego — 10 mil 400
tando assim o número de para os troncos 220 e 240 e
5 mil 200 para o tronco 262
reclamações".
Um dos itens que mais estes, de tráfego normal.
causam polêmicas entre a Para o Grajaú, Engenho de
Telerj e seus assinantes é o Dentro e o tronco 259, do
que assinala o número de Leblon, a capacidade é de 5
impulsos mensais de um mil 200 aparelhos, sendo o
aparelho, muitas vezes con- dobro para a linha 239 e
fundido com o número de para os troncos do Leme e
ligações.
da Cidadã Nova.

oblema ãos impulsos — um dos maiores entre a Telerj e os assinantes —
foi muito explicado

A substituição do.s tubos
de ferro amassados c empinados e do piso quebrado
será feita em um dia, o que,
segundo o supervisor técnico da Rohr, Gilvan Trajano
da Silva, não impedirá quros 364 metros de arquibancadas sob sua responsabilidade estejam prontos até o
próximo dia 16.
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TAPETES

A
Compre
na loja certa
pelo
melhor preço

I^NiJ3/i^|iAA|IL
7 do Setembro, 171
Tels.; 221-0664
o. 221-6924

0 BRASIL
PREOSR CONHECER
TUDO SOBRE AQUELES
_
TRABALHAM
OUE
Todo trabalhador do Brasil conta.
Mas não é apenas um número, não.
Cada trabalhador tem nome, carteira
de trabalho, dependentes, instrução,
qualificação, salário e direitos sociais na sua
RAIS.
E isso não pode ser esquecido.
Ninguém pode esquecer.
Nem deixar para depois.
Até 15 de fevereiro, as empresas e
empregadores com menos de 50 empregados
devem entregar sua RAIS devidamente
preenchida nas agências da Caixa Econômica
Federal ou da rede bancária autorizada.
Empresas com mais de 50 empregados
têm um prazo maior ainda: 31 de março.

O trabalho de preencher a RAIS
agencias da Caixa ou cios bancos autorizados.
é mínimo.
A RAIS é imprescindível para
Se a sua empresa já recebeu pelo correio assegurar a
participação dos empregados no
a RAIS pré-emitida, basta complementar
fundo PIS/PASEP. Para não prejudicá-los e
os dados relativos a cada empregado.
também para evitar sanções contra sua
Se a sua empresa não a receber alé 20
empresa, não deixe para o último dia.
de janeiro, é preciso comprar os formulários
Preencha e entregue logo a sua RAIS.
numa papelaria e preencher.
As instruções para
^u* _ _ _
_ _ _.
I
preenchimento estão no verso
dos formulários da RAIS.
Qualquer informação
complementar (como o
Código de Classificação
WJ'.V\1'J ._ .<,,,.í„!<.w,v.,.,.,,,,, _.,„... I
de Atividade) você obtém no &,„,manual que se encontra nas
para dividir melhor.

Wbanco do brasil s.a.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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A Diretoria da ÚTIL, consternada pelas conseqüências do acidente com o ônibus 840, linha Barbacena — Belo Horizonte, horário de 18h30m do dia 8 do
corrente, no quilômetro 372, da BR-040,
vem de público, externar às famílias enlutadas o seu comovido pesar pelo doloroso acontecimento.
Tão logo a empresa tomou conhecimento do acidente, diretores e funcionarios dos diversos setores se movimentaram, assistindo os familiares das vítimas
e feridos que foram internados nos hospitais de Barbacena, Lafaiete e Congonhas.
Pela compreensão e solidariedade indispensáveis nestes momentos trágicos, a
gratidão da empresa às autoridades, ao
público e à imprensa.
Pela Diretoria
Dilson Xavier Ribeiro
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Transportadores vão denunciar ônibus que levam carga
Gilberto F r e y r e promete
ajuda ao grupo que defende
o carnaval de Pernambuco

Reis da Suécia chegam a
Ourinhos e são recebidos
por quase 100 pessoas

São Paulo — Sapatos sem meias, camisa xadrez aberta no peito e calça azul, o Rei Carlos Guslavo desembarcou ontem, no aeroporto de Ourinhos,
em companhia da Rainha Sylvia, Cerca de 100 pessoas — guardas de segurança, na maioria — esperavam os monarcas suecos, que procediam de Guarujá. O casal viajou no avião PP-EEM, do Governo
de São Paulo.
Em Ourinhos, os Reis ficarão hospedados na
Usina São Luís. O casal anfitrião, Fernando-Marly
Ferreira Quagliato, levou os visitantes para um
passeio na usina de açúcar e pretende que eles conhecam a Fazenda Bandeirante, em Goiás, que possui cerca de 3 mil cabeças de gado zebu. Fernando
e Marly são primos da Rainha.
'lados brasileiros que vivem
COMITÊ AGRADECE
naquele pais. o comitê tem

Recife — Ao receber um grupo de pessoas que
lhe foi pedir ajuda para reativar o carnaval, o sociólogo Gilberto Freyre afirmou que a oficialização
dá festa, iniciada com a fundação da Federação
Carnavalesca é a principal causa da decadência do
festejo no Recife. Prometeu lutar pela popularização cio carnaval, pois o povo, ultimamente, não mais
participa das brincadeiras de rua.
Ele sugeriu que, em fevereiro, seja realizada
uma reunião no Instituto Joaquim Nabuco de Pesquisas Sociais, entre os presidentes de todas as
agremiações carnavalescas, a fim de serem debatidos os problemas que eles enfrentam e ser estudada uma fórmula capaz de fazer, em Pernambuco,
um carnaval-participação, como antigamente.

POLÍTICA
Durante o encontro,
O Comitê Brasileiro pela sede no escritório do advo- jornalista Stélio Gonçalves,
Anistia encaminhou ontem gado Sobral Pinto, ria Rua há muitos anos estudioso do
aos Reis da Suécia, ora cm Debret, 79 grupo 307, no carnaval pernambucano,
visita no Brasi. carta ds Rio, e seu patrono é o Ge- afirmou que a destruição da
agradecimento pela acolhi- neral Pery Bevilacqua, ex- festa tem como causa inteda do seu povo aos 500 reíu- Ministro do STM.
resse politicos inconfesstiveis e, também, a m â
atuação dos órgãos públicos
encarregados d e orgánizá-la.
"A oficialização destruiu
as mais caras tradições, por
pura falta de imaginação e,
pior ainda, por pura Iriiitação do que se faz no Rio
de Janeiro. Transformaram
o carnaval-participação em
carnaval-desfile e o povo fi.
cou atrás dos cordões de
isolamenmto, sem direito a
CODERTE
cair no passo" — acentuou.
O Sr Stélio Gonçalves criticou, ainda, a Empresa
TOMADA DE PREÇOS
Metropolitana de Turismo,
a qual, segundo ele, dita toN.° 02/78
das as normas, "em nome
dos hipotéticos turistas que
A Companhia de Desenvolvimento Rodoviário c Ternunca chegam, a não ser
minais do Estado do Rio de Janeiro — CODERTE, toma
uma meia dúzia".
público que fará realizar no dia 24 de janeiro de 1978,
Depois de ouvir várias reàs 15 horas, em sua sede na Rua Sáo José 35 — 15.°
clamações. o sociólogo Gil1536, Tomada de Preços para execução de
andar, sala
"OBRAS DE FUNDAÇÕES DO TERMINAL RODOVIÁRIO
berto Freyre prometeu dar
CENTRAL DO BRASIL", previstas no I PLAN-RIO, integrantes do
apoio total a todas as tenII Programa de Ação Imediata de Transportes (II PAIT) e
tativas de soergucr o carnaobjeto de Convênio
firmado
com os Órgãos
EBTU
e
vai pernambucano.
"Vocês
FUNDREM.
não estarão sozinhos. pois precisamos leAs obras objeto da presente licitação, cs lã o orçadas
vantar a bandeira da percm CrS 1 .°'M.796,00 (num milhão, novecentos e quarenta
nambucanidade" — disse.
e quatro mil, se tece n tos c noventa e seis cruzeiros) e o
Depois, lembrando Mário
prazo para execução dos serviços é de 60 (sessenta) dias.
Melo,
grande defensor do
Os editais poderão ser obtidos no endereço acima, na
frevo, afirmou que ele haDiretoria de Administração e Finanças.
via apoiado a fundação da
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SECRETARIA

DE ESTADO
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

©

Empresa de Obras Públicas
do Estado
do Rio de Janeiro — EMOP

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N? 001/78
COMPLEMENIACÂO DA REFORMA GERAL E CONSTRUÇÃO
DE AUDITÓRIO E SALAS PARA EXPOSIÇÃO NO PRÉDIO DA
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, município do RIO DE JANEIRO - RJ.
Comunicamos aos inlercssiidos, inscritos ou não no Registro
Geral de Empreiteiros d.i EMOP, Que a Licitação para as obras
acima, cuio orçamento oficial é do CrS 8.429.918,30 e o pnzo
de 240 dias, se realizará no dia 26.01-78 às 14 horas, no Canv
po de Sáo Cristóvão n.° 138 - sala 402 onde o Edital e informações poderão ser obtidos de 2a. a 6a. feira, das 13 às
17 horas.
Rio de Janeiro, Oó de janeiro de 1978.
Ent).° Jorge Roberto Simões Corroa
Chefe da Divisão Comercial

MIM
GOVERNO
DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO ^y
'# SECRETARIA
/pA
DE ESTADO
DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

de Obras Públicas
do Estado
do Rio de Janeiro — EMOP
©Empresa
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
u^rJ,E/.C?RMA E ACRÉSCIMO NA COZINHA E REFEITÓRIO DO
HOSPITAL
ESTADUAL GETÚLIO VARGAS, Bairro da Penha, Municioio do RIO DE JANEIRO - RJ
Esl-ará à disposição dos interessados, inscritos no Registro
Gorai de Empreiteiros da EMOP de 2a. a 6a. feira, das 13 às
na
ISO' ci Ç1;""0 Comercial, rro Campo de São Cristóvão I3B,
salai
402,
Edital n.» TPO-002/78, cuias obras estão orçadas
em Cr$ 3.072.171,03 e o prazo de 300 dias.
A Licilacão será reilizada às 14 horas do dia 16-01-78.
Sio ds Janeiro, 04 de ianeiro de 1978.
£ng.° Jorge Roberto Simões Corrêa
Chefe da Divisão Comercial
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Fede ração Carnavalesca,
"mas eu sempre fui
contra
e. por isso. estou disposto a
apoiar todos os que desejam
libertar o carnaval".
A Secretaria de Turismo
de Olinda, arquiteta Janete
Costa, informou que uma
das fórmulas que a municipalidade encontrou para levantar v c r b a s destinadas
ao carnaval foi a realização
de um leilão de obras de arte — dentre as quais a.s dos
artistas
Francisco
Brennand. João
Câmara, José
Cláudio. Burle
Marx, Roberto Lúcio c Flávio Marinho — já que a cidade dispõe de apenas CrS 2 mil para essa festa popular.
Explicou que apesar da
colaboração do povo, que
auxilia na decoração das
ruas, serão necessários
CrS 400 mil para que a tradiçáo de melhor carnaval
do Estado seja mantida. A
prefeitura apelará também
para as indíistrias e firmas
comerciais, prevendo nos
quatro dias de carnaval a
mobilização de 200 mil pessoas na cidade.
Segundo a Secretária de
Turismo, Olinda, "depois cie
uma luta infernal", terá um
Carnaval tão bom quanto o
dos anos anteriores, com a
festa este ano descentralizada, sem palanques nem
"para
passarelas,
que haja
autêntica participação popular".

Sistema de incentivos para
troca cie dólares permitirá
anular déficit de turismo
Brasília — Ainda neste primeiro trimestre entrará em vigor o sistema de incentivo montado pelo
Governo para desviar para o cambio oficial cerca
de 300 milhões de dólares anuais trocados pelos
turistas no mercado paralelo (cambio negro). O
presidente da Embratur, Said Fahrat, disse acreditar que ainda este ano pelo menos 150 milhões
de dólares serão dirigidos ao mercado oficial, quantia que praticamente anulará o déficit previsto para a balança de turismo.
O sistema, chamado nontax, consiste em conceder ao turista que pagar em moeda estrangeira
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados e ao comerciante que tiver sua loja credenciada,
abatimento no Imposto de Renda de parcela proporcional ao volume de moeda que tiver resgatado.
Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo e Manaus serão as primeiras cidades a terem lojas credenciadas
pelo sistema.
VANTAGENS
O Sr Said Fahrat comeutou que o sistema
traz
vantagens "para todos: desestimula o mercado cambial paralelo e carreia divlsas para o mercado oficial;
garantirá ao turista preços
melhores para suas
compras; e dará ao comerciante o direito de abater em
seu Imposto de Renda uma
parcela
as
proporcional
vendas efetivadas em moeda forte".

Comentou que o credenciamento
de lojas
para
atuar no Nontax será avaliado pela freqüência
de
turistas estrangeiros na eidade e no local. Adiantou
que terão preferência as lojas localizadas em aeroportos e prestadores de serviços, como hotéis, agências
de viagens, restaurantes e
estabelecimentos de diversão.

Ecad denuncia inimigos
dos direitos autorais
e aponta Clube Federal
Durante a posse do compositor Adelino Moreira na presidência do Sindicato dos Compositores
Musicais do Rio de Janeiro, o presidente do Escritório Central de Arrecadação de Direitos Autorais,
Sr Henrique de Almeida, denunciou "os inimigos do
direito autoral", como o dono do Clube Federal, Sr
Euclides Pinaud, que tenta isenção de pagamento
aos autores musicais através de liminar da 22.a Vara Cível.
A iniciativa do Clube Federal contou com a
adesão, um mês depois de concedida a liminar, em
dezembro do ano passado, de 30 clubes reunidos
numa federação presidida pelo Almirante Cleofas
Dias Costa. A liminar foi baseada em denúncia de
ilegalidade na tabela de arrecadação,
não subme'mandado
tida ao CIP. Mas o Ecad impetrou
de segurança para sustar a liminar, pois a entidade não
tem obrigação de se submeter ao CIP.
FUNÇÃO
O Ecad surgiu em janeiro do ano passado com a
função de autorizar a execução de musicas, fazer arrecadação junto a rádios,
canais de televisão e casas
de diversão para depois distribuir trimestralmente entre os compositores musicais
a importância arrecadada.

Para o presidente da entidade, em outubro,
foram
pagos CrS 720 inil para o
compositor Chico Buarque,
CrS 220 mil para Peninha,
e CrS 21 mil para Pixinguinha. Eles recebem de açordo com o número de vezes
que a música é executada.
sendo que
sáo para o
editor.

A.s empresas de transporte de carga urgente vão debater o levar ao conhecimento das autoridades o
problema da concorrência
feita pelas empresas de õnibus interestaduais que, sem
autorização, vendem
<¦
transportam carga, sem
controle de barreiras, fiscais, taxas, lei :1a balança
e por preços mais baixos
porque não pagam impôstos.
Os principais aspectos do
problema serão analisados
durante o lv Encontro Naclonal dos Transportadores
de Carga Urgente, programado para se realizar no
Hotel Nacional-Rio, nos dias
13 c 14 de fevereiro, com a
participação de cerca de 50
das mais importantes empresas de transportes de
carga do pais.

TEMARIO
Durante o encontro serão
discutidos os seguinte.s assuntos: 1) Importância do
transporte de encomendas
para o desenvolvimento da
industria e do comércio; 2)
Imposto .sobre Transporte
Rodoviário (Isir) incidente
sobre entorne n d a s; 3)
Evasão do recolhimento do
ICM/IPI; 4 » Obrigatóriodade de parada dos ônibus
nas barreiras estaduais; 5)
Transporte de encomendas
fora do caminhão: 6) Fiscalização .rias estradas; 7i Lei
da Balança (ônibus i.
O Encontro será presidido
pelo Sr Gastão Azambuja,
presidente do Sindicato das
Empresas d c Transportes
de Carga do Rio Grande do
Sul, e terá como convidado
especial o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transportes Ro-

doviários de Carga — NTC
Sr Oswaldo Dias de Castro.
A Comissão Organizadora
do Encontro afirma que "de
alguns anos para cá. as cmpresas de transporte d e
passageiros por ônibus vêm
d i namizando, sistemáticamente, o transporte d e
mercadorias, ao ponto de
terem
formado empresas
de transporte de cargas,
q u e funcionam paralelamente ao de passageiros".
Destaca a i n d a a Comissão: "Considerando que
o critério adotado é nocivo
aos interesses das empresas
de transporte rodoviário de
cargas, pois nos encontramos sem condições de fazer
idntica
concorrneia
aos
mesmos, face á regulamcntação existente para os ónibus, somente nos resta preparar uma ampla frente de
batalha, através de uma
união compacta das empresas prejudicadas, que vise
encontrar solução o.s interesse dos prejudicados".
Salienta que o objetivo
principal do Encontro é a
r egulamcntação definitiva
do transporte de encomendas por ônibus. As decisões
da reunião serão levadas ao
conhecimento de todas as
autoridades envolvidas no
âmbito Fedral Estadual.
Participação ainda dos
'Sindicatos ds Empress de
Estado de São Paulo, Aristotcles de Carvalho Rocha;
do Rio de Janeiro. Orlando
Monteiro: de Minas Gerais,
Vicente Costa: da Bahia,
Ncstor Norbcrto C. Franco;
e da Associação das Empresas de Transportes Rodoviários de Carga do Estado
de Pernambuco. Adalberto
Bezerra de Mello-

Empresas acusam o
Prefeito de descaso
Brasília — O presidente
do Sindicato das Empresas
de Transportes de Passagel ros do Município do Rio de
Janeiro. Agostinho Gonçalves Maia, acusou ontem n
Prefeitura carioca de desçaso na reivindicação de majorações de tarifas •compativeis com os custos do setor,
i'or entender que, como
concessionária do serviço,
cabe a ela, "por u m a
questão de hierarquia",
pleitear tais aumentos junto ao Governo federal.
As afirmações foram feitas após um encontro com
o Ministro da Fazeidü. Mario Henrique Simonsen, a
disse haver mostrado
quem
"difícil" situação tinancela
ra em que se enconUam ns
empresas de ônibus cia cidade do Rio de Jaruiro. A
maioria delas estaria '' â
beira da falência", num
"beco sem saida",
havendo
desistido, inclusive, por insuficiência de recursos, de
financiamento a
pleitear
juros subsidiados para renovaçào da frota.
Na opinião do Sr Agostinho Gonçalves Maia, cabe
à Secretaria de Tánsportes
do Município pleitear aumentos justos cie tarifas
dos ônibus, pois como concessionária de um serviço
público, é teoricamente, a
maior interessada no
bem-estar da coletividade.
"Falei com
o Prefeito Marcos Tamoyo em julho sobre
este assunto, havendo ele
me dito, em tom seco, que

"vai lá em Brasília
e resolve"
Segundo o presidente do
Sindicato das Empresas de
Transporte de Passageiros,
contra um aumento de
custos de 74,70'v entre novembro de 1976 e novembro
último, o reajuste de tarifas
entre maio c setembro do
ano passado alcançou apenas 35%, tornando praticamente insustentável a situaeão das empresas, a s
quais, hoje com uma frota
de 5 mil 750 ônibus, operam
deficitariamente.
Declarou ele que a situaeão chegou a um ponto
tal que as empresas praticamente desistiram de con tinuar pleiteando do Governo
rederal a concessão de flnanciamentos a juros subsldiados para renovação das
frotas, por absoluta insuficiência de recursos para arcar com empréstimos, mesmo a juros baixos.
"Não temos mais
condições de continuar sustentando este quadro, de forma que, atualmente, cem
muito esforço, nos limitamos à manutenção da frota. Para se ter uma idéia
deste quadro, basta lembrar
que, além da recente falência .de uma empresa que
dispunha de 68 unidades,
outras estão despedindo
»eus funcionários, enquanto
a idade média dos ônibus
cariocas, que era de pouco
mais de dois anos em 1972,
hoje está entre 4,5 e 5
anos", assinalou.

Prefeitura contesta
direito de reclamar
Não compete à Prefeitura
reivindicar tarifas para os
permissionários d e transportes, porque transporte é
segurança e produção. Não
se pode obrigar o transportador a ter prejuízo, mas
também não se pode prejudicar a população que, por
d i f i c uldades financeiras,
mora cada vez mais longe
de seu local de trabalho.
A informação é da Secretaria Municipal de Obras
que, através do Departamento Geral de Transportes Concedidos, recebe dos
empresários de ônibus as
planilhas de custos para
elaboração das tarifas. De
posse dessa planilha, o
DGTC faz novo estudo de
custo/quilômetro e encami-

nha ao Conselho Interministerial de Preços (CIP),
que estabelece a tarifa.
CUSTOS
Segundo a Secretaria de
Obras, quem determina a
politica de preços básicos
no Município é o CIP, mas
o estudo do DGTC não
atende a todos os reclamos
dos empresários, "do contrário as tarifas estariam lá
em cima".
Na planilha que estuda o
custo/quilômetro, são considerados, entre outros custos
das empresas, os preços de
pneus, as leis sociais,' salarios, lubrificantes, depreciação do material, preços
de carroceria, componentes
mecânicos etc.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

DIRETORIA DE ELETRÔNICA
E PROTEÇÃO AO VÔO

AVISO
EDITAL

DE

CONCORRÊNCIA

N.°

001/78

A Diretoria de Eletrônica e Proteção ao Vôo, comunica
que fará realizar a Concorrência n.° 001/78, cuio Edital assim se
resume:
OBJETO: Aquisição e instalação cie Sistemas Rádio Enlace UHF Muitiplexado.
HABILITAÇÃO: As Firmas que não estiverem inscritas nesta DEPV
poderão íazè-lo alé 22/02/78.
PROPOSTAS: Serão recebidas e abertas ro dia 24/02/78 às 14,00
lis — Aeroporto Santos Duniont — 49 andar — Subseção de Licitações.
Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 1978.
a.) EDGARD WUPPSCHLANDER SANTOS - Ten I Aer
Resp. p/

Chefe da

Subseção de Licitações
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Falia de "quorum" adia
abertura da Comissão
j urídica Interamericana
Por falta dr quorum, ainda não pôde ser aberta a primeira reunião do ano da Comissão
Jurídica
Interamericana, marcada em principio para ser iniciada no dia 9. Em .sua sessão de verão, a Comissão
devera examinar 13 temas, dos quais o mais importante é o Colonialismo na America, a ser debatido em três trabalhos diferentes.
Com a chegada, ontem, de Sir William Douglas, presidente da Suprema Corte de Barbados,
somam agora quatro membros da CJI que estão no
Rio: além dele já se apresentaram a Comissão os
juristas Haroldo Valladão, du Brasil, Ulpiano Lopcz, do Equador, e Elbano Provenzali Heredia, da
Venezuela, que dirigirá a reunião até à chegada do
presidente, José Joaquín Caiccdo Castilla, que está
adoentado.
QUORUM MÍNIMO
A Comissão Jurídica luteramericana. órgão da Organização dos Estados Americanos, c formada por 11
membros e para o funcionamento de suas sessões é
necessária a presença de
pelo menos seis membros,
quorum, mínimo exigido por
seus estatutos.
Como nos outros anos, o
inicio da sessão deste ano
está atrasado — a abertura
está prevista para a próxima semana —• porque a
maioria dos delegados ain
da não chegou ao Rio. Esta
semana está prevista a vinda do jurista Aja Espil, Embaixador da Argentina em
Washington, e do jurista
Alberto Herrartc González,
da Guatemala.
O ex-Embaixador do México no Brasil, Antônio Gomcz Robledo. e o jurista
Seymour Rubin. dos EUA.
devem chegar na segundafeira. O presidente da Co-

missão. Caiccdo Castilla. rstá acamado em ti o go t a ,
mas avisou que pretende
vir em fevereiro. Também
deverá estar presente o jurista Materno Vasquez, do
Panamá.
A sessão de verão funcionará sem dois de s e u s
membros, afastadas e que
ainda não tiveram s e u «
substitutos nomeados, o que
deverá ocorrer só por ocasião da Assembléia-Gcral
da OEA, em abril. Além do
chilenos Vargas Carreiro,
que pediu seu afastamento
da CJI para secretaria a Comissão de Direitos Humanos da OEA, cm Washington, foi afastado da Comissão o ex-Embaixador do
Peru no Brasil, Alberto Ruiz
Eldrcdgc, cujo se g u n d o
mandato se completou e
não foi reconduzido. Vargas
Carrcno, há quase oito anos
na CJI. também era dos
mais antigos membros da
Comissão.

Advogado divulga carta em
que Lefebvre afirma estar
com os seus dias contados
Brasília — "De qualquer forma, meus dias estão contados", disse Ovídio Lefebvre, numa carta
de próprio punho, redigida horas antes de ser extraditado para a Itália, deixada em poder da Policia Federal para ser distribuída aos jornais. Ontem,
o manuscrito foi liberado e entregue ao advogado
Luís Carlos Bettiol, que o divulgou.
Sobre os motivos que levaram o STF a entregá-lo ao Governo da Itália para responder processo sob a acusação de suborno no escândalo da comnorte-americana Lockpra de aviões da empresa "Não
heed, Lefebvre defende-se:
sou um subornador; nem um estelionatário. Apenas a companhia
de que eu era consultor admitiu ter tratado de
contribuições políticas a Partidos italianos, conforme praxe generalizada da época, não proibida pelas
leis italianas ou americanas".
A CARTA
Escrita com letra firme
mas sem data e sem assinatura, é a seguinte a carta:
"Senhor Diretor.
A única vantagem da decisão trazida para mim,
pela qual o STF houve por
bem deferir o pedido de extradição n° 347 é que o número pode voltar a ser homem e a falar.
Uso esta liberdade para
dirigir-me ao senhor — assim como me proponho a
fazer com os outros periódicos e diários — para agradecer à imprensa brasileira
pelo tratamento sóbrio e
humano de um assunto que
se prestava ao sensacionalismo e que assim foi tratado alhures durante 23 meses: e para confirmar por
completo o depoimento
prestado ao Ministro Djaci
Falcão, que com tamanha
elegância cuidou de pòr-me
à contade durante o ínterrogatório de 15 de agosto. Quer dizer que não sou
um subornador nem um estelionatário. Apenas, a
companhia de que eu era
consultor admitiu ter tratado de contribuições politicas a Partidos italianos,
conforme praxe generalizada da época, não proibida
pelas leis italianas ou americanas.
Desde março de 1976 insisto, por intermédio d e
meu advogado, para ir prestar um depoimento amplo
e construtivo, a bem da verdade: e sempre declarei que
no dia do julgamento consiclero meu dever moral sentar-me ao lado dos outros
acusados para receber a
sentença- Ambas as coisas,
quis fazer como homem livre, ao par de outros. A recusa desta é indicio de falta
de objetividade com que decorreram as primeiras fases
do processo; as alegações e
a própria estrutura do pedido de extradição e docurnentós anexos são outros
indícios que não desejo comentar por motivo de respeito ao STF c à hospitalidade do Brasil.

Estou aqui sentado à cspera das algemas italianas.
Sei que pela lei brasileira a
entrega do preso só pode
ser feita contra garantias
previstas pelo Artigo 98 do
Dccreto-Lei 941/69 e peço
vênía para juntar um ligeiro apanhado, sem pretensões de absoluta exatidão pois não sou um júrista, explicando porque estas
garantias são muito complexas e de jeito nenhum
podem estar já prontas para o exame das autoridades
brasileiras.
Alegações em sentido contrário que a imprensa atribua à Embaixada da Itália,
devem derivar de equívocos,
pois nenhum embaixador
prestaria declarações a um
liais amigo sem ter os poderes correspondentes, que, no
caso. não podem ser conferidos pelos Ministérios de
Relações Exteriores e da
J u s t iç a . Evidentemente,
ainda que agarrar-me possa
ser uma vitória, profissionalmente útil para um func i o n á r i o , e parcialmente
oportuna para o pais requerente, ela não valeria o preço do desprestigio de um
pais que se orgulha ser a
pátria do Direito. Um compromisso apressado não valoira o papel em que está
escrito e o pior é que as autoridades a quem ele for
entregue saberiam m u II o
bem que seria o farulho, como dizem os meus patrícios,
e que, como as 30 moedas
de Judas não daria sorte a
quem o assinasse.
De qualquer rorma. os
meus dias estão contados c
cabe-me despedir-me do senhor e, por seu intermédio,
de um país onde cheguei
cm 1946 cheio de entusiasmo e que aprendi a muito
amar; dos amigos brasileiros que me abriram seus
braços e nunca os fecharam
nesta triste conjuntura; c
finalmente, dos muitos leitores que nestes meses foram obrigados a familiar!zar-sc com o meu nome e
que espero tenham a incluigéncia de csqueec-lo".
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Operários abandonam obra
da Light na Penha porque
empreiteira atrasa salário

Física e Matemática decidem
hoje vestibular do Cesgranrío
A classificação da maioria dos candldatos do vestibular unificado poderá
ser decidida hoje, com as provas de Fisica e Matemática - 70 perguntas de
múltipla escolha — segundo o Ostsgranrio, porque as duas disciplinas .sempre
têm a média maijs baixa do exame, deslaçando aqueles que apresentam um dcsenipenho pelo menos razoável.
A previsão é frita considerando que
no vestibular anterior, da.s 60 perguntas
formuladas, o resultado médio foi de 2.G1
pontos para Fisica e 2,33 para Maternatica, o que, segundo o Cesgranrío, "revelou um desconhecimento quase total
das matérias. O mais grave é que .se cs
cartões tivessem sido respondidos áleatortamente, o candidato poderia ter conseguido dois pontos".

Todos os 12 operários que trabalhavam num
trecho de 100 metros de obras da Light na Rua
Uranos, na Penha, abandonaram o trabalho ontem
às 13h30m, ao saberem que não receberiam os salários devidos pela subempreiteira.
Nove foram para o acampamento da empresa
em Cordovil, onde esperariam uma providência,
mas três permaneceram no local da obra para pressionar o responsável, o gato Cícero Pedro Nogueira,
em quem não confiam mais. Cícero chamou-os de
preguiçosos e confessou,
aos berros, na rua, que seu
grande sonho "é voltar pro Ceará num Opala sem
capo e tomando cerveja".
o ESQUEMA
A obra fica entre os números 1 160 e 1 202 da Rua
Uranos e eonsiste na instalação de galerias com cabos
para a central telefônica de
Ramos. De acurdo com a licença da Prefeitura, foi iniciada em agosto de 77 e deveria terminar em novembro do mesmo ano. O trecho onde aconteceram os
problemas começou no dia
10 de dezembro e deve terminar no dia 25, sendo de
execução difícil por exigir
escavações dc vaias de 2,5m
a 4,5m.
A obra foi contratada peIa Light com a H Guedes
Engenharia Ltda, que contratou a Senetel para o serviço. Cícero Pedro Nogueira,
a única pessoa que permanecia ontem na obra, informou que a Lihgt so pagaria
por serviço feito, mas admitiu que os 12 operários receberiam segundo outro esquema: no último dia 5 as
horas- trabalhadas até
então e, no próximo dia 25,
as horas restantes e mais

o valor correspondente a
50% do total de horas somadas.
A principio admitiu que
os operários tinham realmente parado de trabalhar
e ido para o aeampamento
em Cordovil, onde receberiam os salários devidos
mas, diante dos três que
permaceram na obra, caiu
em contradição, dirse que
tudo estava normal, e que
apenas alguns tinham lhe
desobedecido.
Os operários têm outra
versão. Um deles assegura
que tem direito, até o dia
25, a Cr$5 mil, mas que até
agora, desde o inicio da
obra, recebeu apenas Cr$ 1
mil 500 de vale e não lhe
dão certeza se receberá o
'resto; outro, trazido do
Ceará pelo gato, já trabalhou 70 ltoras (Cr$560l sem
receber e ainda emprestou
CrS 200 ac gato; o terceiro
já recebeu Cr$ 1 mil 300 de
vale e mai.s Cr$ 222 para pagar a pensão onde dorme,
mas o resto, de um total de
CrS 3 mil, não sabe quando
vai receber.

UFRJ deve vender terreno
e prédio do Hospital
São Francisco de Assis
A UFRJ deverá vender o prédio e o terreno do
Hospital São Francisco de Assis, na Av. Presidente
Vargas, cujos serviços irão para o Hospital Universitário do Fundão, que em março será parcialmente inaugurado. A nova unidade'terá 500 leitos na
primeira fase e sua ampliação se processará aos
poucos, até 1 mil leitos.
Em conseqüência da transferência dos serviços
pertencentes à Faculdade de Medicina, foram suspensas as internações nos Hospitais São Francisco
de Assis e Moncorvo Filho. Comissões especiais estão fazendo um levantamento do material e do
soai da Universidade em atividade naqueles pesdois
hospitais e na Santa Casa de Misericórdia.
SERVIÇOS

tivados os serviços de radiologia, clínica médica, ort o p e d i a e otorrinolaringologia. A Santa Casa de
Misericórdia substituirá os
médicos vinculados à
universidade, que irão para
o Hospital Universitário,
mas manterá os serviços de
cirurgia, dermatologia e radiologia. Utilizará os 96 leitos ora destinados aos serviços vinculados à universidade.

Os Serviços da Faculdade
d e Medicina, atualmente
dispersos, seráo reunidos no
Hospital Universitário. No
Hospital Moncorvo Pilho,
pertencente à rede estadual, serão desativados 60
leitos da cirurgia, 40 da
ginecologia e 50 da clinica
médica.
No São Francisco de Assis, da UFRJ, serão desa-

Supermercados fluminenses
serão abastecidos com 81
mil sacas de arroz gaúcho
Uma partida de 81 mil sacas de arroz beneficiado do Rio Grande do Sul será colocada no mercado fluminense dentro de oito a 10 dias, para atender às necessidades do consumo. O produto faz parte do estoque da Comissão de Financiamento da
Produção e está à disposição da Associação dos Supermercados desde ontem.
Segundo o presidente da Associação dos Supermercados, Sr Artur Sendas, o arroz ainda está
no Rio Grande do Sul (Pelotas) e será distribuído
a 84 empresas do Estado do Rio que reúnem 708
lojas comerciais associadas. Explicou que esta medida do Governo vai permitir que os preços máximos do arroz (CrS 7,20) sejam mantidos.
ARROZ E CARNE
O Sr Artur Sendas informou ainda que o Governo
tem arroz estocado também
no Instituto Riograndense
de Arroz pa~a atender ao
mercado neste final de saira, "uma vez que ele se encontra superaquecido, havendo uma procura maior
que a oferta e, consequentamente, com preços possiveis de alta". Com o estoque à disposição da Associação dos Supermercados, os preços atuais serão mantidos.

O presidente da Associação dos Supermercados confirmou também a volta da
carne fresca aos supermercados no final do mês,
quando a congelada, com
preços mais acessíveis,
desaparecerá do mercado.
Em fevereiro haverá unvreaj ustamen tonormal
do
produto, mas o Sr Artur
Sendas desconhece qual
será o percentual de aumento, adiantando que a
partir do dia 20 tudo estará decidido"

A GRANDE VIAGEM
A mais luxuosa wcursao rorloviána
pela América tio
Sul. Brasil. Paraguai, Argentina c Uruguai.
Saídas quiruenais

TURISMO E COMPRAS
Todo o Sul do Brasil, Montevidéu,
Puma dei Este
Buenos Aires, etc. Saida: Todas as
3as. leiros

MARAVILHA DOS ANDES
Uma excutsão de gala pata as suas férias. 0
pitoresco
sul brasileiro, Punia dei Este, Montevidéo. Buenos Aires, Batiloche, Lagos Argentinos e Chilenos, ttavessia
das Cordilheiras dos Andes, Osorno. Peulla. Puerto Varas, Puerto Montt, Valpataiso, Vina dei Mar. Santiago
B. Aires, etc. Opcional a Foz do lauacu.
Todas as .ia». leiras

TRANSBRASIUANA NORTE
Inteiramente terrestre. A maio; e mais completa emirsâo através do território brasileiro. 13 capitais e dé/enás
de cidades. Saídas' iodas as 6's. feiras

ção. Tentaram convencer o diretor cia
Faculdade dr Direito, Sr Enrico Figuciredo, alegando o atraso de segunda-feira
e a perda dc um ano por causa de 15
minutos.
O diretor respondeu que "não podia
parar o sol" c aconselhou os estudantes
a tentar no próximo ano. Os atrasados
fizeram barulho para atrair a atenção e
recorreram a seis fiscais do MEC. Estes
disseram que eles não poderiam fazer a
prova, pois eram lOhOãtn e muitos canelidatos já haviam saido, aconselhando-os
"a
procurar alguma reportagem para reclamar".

Gabarito
A prova de Ciências feve 50 questões
de Biologia. Química, Fisica e Higiene e
Saúde. O indico dc faltas foi de 5,3% c o
gabarito é o seguinte:
1—E; 2—C; 3—D; 4—D: 5—A: 6—C
7—D; 8—C: !)—B: 10—E; 11—B; 12—E
13—A; 14—D; 15—C; 16—A; 17—E
18—C; 19—C; 20—E; 21—D; 22—C
23-A; 24--B: 25--E; 26—E; 27—A:
28-E; 29—E; 30—B; 31—A; 32-B
33—E; 34—E; 35—A; 36—D; 37—A
38—A; 39—D; 40—B; 41—D; 42—A:
43—E: 44—B; 45—D; 40—C: 47—D'
48—E; 49—B; 50—A.

Maior esforço
As provas dc Fisica e Matemática
terão 35 perguntas cada uma — 10 a
mais que no ano passado. Este acrescimo náo pesará na dificuldade das provas, segundo o diretor Acadêmico do
Cesgranrio, professor Herman Jankovits. Mas as duas matérias sáo as que
exigirão maior esforço intelectual do
candidato, privilegiando o raciocínio. A.s
contas que deverão fazer sáo dementares.
As questões de Física darão destaque à mecânica das partículas, com énfase em estática e dinâmica da partícula,
Lei de Newton, lei da conservação de
energia e de conservação do movimento
linear. Também seráo pedidos conhecimentos de grandeza física, sistemas de
partículas, fenômeno ondulatório, ótica
e eletricidade e magnetismo.
Em Matemática, o objetivo principal
é verificar a capacidade de o candidato
analisar, interpretar e deduzir. "Esperase que demonstrem conhecer a notação
e a linguagem matemática usuais", disse
o professor Herman Jankovits.

Sem os ressaltos de cimento, as pistas do elevado ficarão mais largas

DER retira
^
ralta
de documentação e ressaltos
de previsão atrasam em 45 do elevado
dias cronograma do metrô
Operários do Departamento de Estradas dc Ro-

O número de benfeitorias superior ao previsto
— várias casas situadas dentro de um mesmo
terreno — e a falta de documentação de cerca de 600
imóveis desapropriados para a construção das linhas do metrô e do pré-metrô, entre Estacio e Pavuna, provocaram o atraso de um mês e meio no
cronograma de obras. Até abril, a Companhia do
Metropolitano pretende concluir todas as indenizações dess? trecho, num total de 1 mil 44 imóveis.
As informações são do presidente da Companhia do Metropolitano, engenheiro Noel de Almeida, que afirmou ser o problema de "fácil solução",
pois embora tenha reduzido o tempo útil de trabalho das empreiteiras, "todas se comprometeram em
executar a obra dentro dos prazos previstos". O total de desapropriações para a construção dos 37 km
de metrô, entre Botafogo e Pavuna, é de 3 mil 179
imóveis.
ACORDOS AMIGÁVEIS
As desapropriações para
a construção da Linha 1 do
metrô, de Botafogo a Tijuca, começaram em 1969. Ao
todo foram 2 mil 213 imóveis, que custaram à Companhia CrS 1 bilhão. Naquele trecho, cerca de 90% do
pagamento dos imóveis foram feitos através de açordos amigáveis com os proprietários.
Ao longo da Linha 2 (Estácio—Maria da Graça) foram previstas 446 desapropriações e um custo estimado em Cr$334 milhões. Já
o pré-metró entre Maria da
Graça e Pavuna, eram 520
imóveis, com as indenlzações somando Cr$ 310 milhões. Nessas desapropriações estão Incluídas
também 64 faixas de terreno.
O Sr Noel de Almeida explica que os problemas surgiram após a chegada, ao
local, dos técnicos da Companhia d o Metropolitano.
Eles constataram um maior
número de benfeitorias —
casas — .nas áreas atingidas
pelo decreto de desapropri ação. A maioria dessas
benfeitorias estão situadas
em terrenos da Rede Ferroviária F?deral e da Cedae.
Outro problema registrado na Linha 2 e no pré-metró foi a falta de docqneritação (registro do imóvel)
de multas das casas desapropriadas, pois a Companb;a teve que esperar a legalização. No caso de terrenos pertencentes a órgãos
públicos, existe um convênio para a desapropriação
de maneira global, embora
os donos de benfeitorias feitas nesses terrenos recebam
uma indenização individual,
após adquirir um atestado
junto ao órgão proprietário
do terreno.
O presidente do metrô
disse que "apesar de projetos, homens e máquinas no

local, não podíamos andar
com a obra por causa desses problemas. Isso provocou um atraso — cerca de
um mês e meio — no cronograma, mas que será de fácil solução, pois em abril
pretendemos concluir toda
as desapropriações ao longo
da construção do metropolitano."
Sobre a falha na contagem dos imóveis desapropriados, explicou que foi
contratada uma empresa —
ele não revelou o nome —
para executar o levantamento físico ino local), enquanto a Companhia fazia
o levantamento jurídico. O
erro, segundo ele, foi em
função da maneira como é
feito, ainda em cima de um
traçado preliminar, que depois é ajustado.
Quanto ao problema da
empreiteira colocar máquinas nas obras e não poder
trabalhar por encontrar
uma casa, ainda em processo de desapropriação, no
meio do caminho — explicou que todo o equipamento
mobilizado é em função das
necessidades, para não permitir a ociosidade dessas
máquinas.
Afirmou também que isso
não contribuiria para aumentar os custos para a
Companhia do Metropolitano, "pois nós não pagamos
por hora de serviço, mas
pelo que é executado, através de medições mensais
(metros cúbicos de parede
de diafragma ou concretagem, por exemplo i". Disse
ainda que se os operários ficarem dormindo durante a
jornada de trabalho, '' o
prejuízo é unicamente da
empreiteira".
No ano passado, mesmo
com esses problemas,
a
Companhia do Metropolitano desapropriou 544 Imóveis
ao longo da Linha 2 e do
pré-metrô, num custo de
CrS 266 milhões.

FOZ DO IGUAÇU - ASSUNÇÃO

da gem estão retirando os
ressaltos dc cimento que
margeiam as pistas do Elevado Paulo de Frontin. Colocados para alertar o s
motoristas que circulam
junto ás muretas de proteção. os ressaltos estão
contribuindo para o entupimento dos ralos e para a
formação de poças de água
nos dias de chuva.
O DER chegou á conclusáo de que. com a limitação
da velocidade máxima a 70
km/hora, os ressaltos — conhecidos como carcarás —
já podem ser dispensados.
Oito operários trabalham
na retirada e a conclusão
dos serviços ocorrerá em
três semanas. Para não prejudicar o transito, o DER
está executando as obras
nos períodos de 9 às lBhj na
pista Norte-Sul, e das 10 às
17h, na de sentido contrario.

Concurso do
11SPS será
no dia 29
O INPS realizará, no dia
29 deste mês, novo concurso
para as áreas de psicologia,
sociologia, técnicos cm reabilitação c radiologia, tendo
treinado 20 mil 661 servidores, em 47 mil 112 horas/auIa, de janeiro a outubro de
1977. De 3 a 16/12/77, o
INPS promoveu reuniões de
treinamento dc pessoal para os órgãos do Sinpas (Sistema Nacional de Previdéncia Social), com representantes do IPASE, LBA,
Funabem, Funrural e Dataprev.

Com 31 mil 440 redações corrigidas,
os 132 professores encarregados verificaram ontem que o nivel melhorou, em relação ao primeiro dia de correção. Isso
foi atribuído pelos coordenadores ao fato de estarem sendo avaliadas as provas
dos candidatos residentes na Zona Sul.
Os cartões de respostas da prova de
Comunicação e Expressão (múltipla escolha i, feita domingo, junto com a de
redação, foram corrigidos ontem pelo
computador, com pequeno atraso, devido
à dificuldade do equipamento de leitura
ótica gravar cartões em que a resposta
só foi riscada levemente. O Cesgranrio
pede que os candidatos forcem mais o
lápis, tornando a marca mais evidente.

O vestibular unificado da Faculdade
Cândido Mendes prosseguiu ontem, no
Maracanã, com a prova de Ciências, dentro do horário marcado, a partir das 9h.
O portão foi fechado às 9hl0m e os candidatos atrasados protestaram, porque
na véspera a prova de Português começou com uma hora e 25 minutos de
atraso.
"Eles
podem atrasar mais de uma
hora e a gente não pode chegar tarde
nem alguns minutos", foi a queixa dos
vestibulandos. Alguns vão recorrer ao
Núcleo Administrativo da Faculdade. Os
primeiros retardatários eram incentivados a cor»er por pais e vendedores ambulantes a conseguirem entrar. Mas, depois, nem todos tiveram a mesma sorte.
Somente um rapaz que passou correndo,
aproveitando a abertura do portão para
a passagem de um carro da diretroia,
conseguiu fazer a prova.
Mário Eduardo Oliveira e Josevaldo
Costa Braga, Inscritos em Administração; Carlos Emídio de Mendonça, Ricardo Chain e Alba Regina Silveira (Direito) chegaram pouco após o fechamento
do portão, conseguiram entrar mas foram barrados dentro do Maracanã. Pediram para falar com a coordenação do
vestibular, mas ninguém lhe deu aten-

CIDADE DA CRIANÇA
0 temo encantado da fantasia' Sâo Bernardo do
Campo ISPI. Todos os sábados. Regresso no domingo

SUL DO BRASIL MARAVILHOSO

Conheça o Sui do Brasil alé Pelotas e Rio Grande
Roteiros das Praias, dos Pampas, da Uva e do
Vinho Se
guisei estenda a até foz do Iguaçu com visitas au
Paraguai e Argentina. Todososdoiningos,

Cidades Históricas de Minas Gerais. Maquine. Salvador.
Itabuna. Porlo Seguro. Parque Nacional do Monte Pascoal. etc. Todos os sábados em janeiro e fevereiro.

BUENOS AIRES- BARILOCHE
ELAGOS CHILENOS
Vários roteiros incluindo lodo o Sul do Brasil, cstendendo se ao Uruguai. Argentina, Chile e Paraguai. Ida
em ônibus e volta em aviáo. navio ou ônibus. Excursões
ile gala para as suas férias. Vários roteiros e diversas
saidas

dia

Em São Paulo, os 30 mil 748 vestibulandos da Fuvest fizeram ontem as
provas de Estudos Sociais c Física, e hoje terminarão o exame, respondendo a
20 questões de Biologia e 20 de Química.
Os candidatos aos cursos de Arquitetura,
Música, Artes Plásticas, Educação Artistica e Fisica deverão prestar exame de
aptidão quinta-feira, às 8h.
O Índice de comparecimento, ontem,
foi de 91,4%. Faltaram 2 mil 888 candidatos, na Capital e no interior. Na Universidade Mackenzie, o vestibular íoi
marcado para os dias 16,18, 19 e 20, com
21 mil 800 candidatos. Concorrem a 3 mil
vagas, nos setores Técnico-Científico,
Ciências Humanas e Sociais e Artes e
Comunicação.
O vestibular unificado terminou ontem, cm Pernambuco, com as provas de
Estudos Sociais e Língua Estrangeira,
consideradas as mais fáceis. Os resultados deverão ser divulgados amanhã, embora a IBM tenha cinco dias para fornecer a lista de classificados. Há 40 mil
943 candidatos para 8 mil 280 vagas em
todo o Estado.
Pelo menos 2 mil candidatos já foiam desclassificados, por faltarem a uma
das provas. O mesmo ocorrerá com quem
não acertar 25% das questões em alguma prova ou tirar zero em qualquer delas. A mais difícil, segundo os vestibulandos, foi Matemática, e Fisica a de
melhor preparação.
Leia editorial
"Vestibular de Cidadania"
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duplex

DUPLEX
Louro, cerejeira,
(acarandâ e laqueado
A partir de

Düoril

m

PRÓPRIO IMEDIATO
IMEDIATO
CRÉDITO PRÓPRIO
nrOOB
------ CRÉDITO
w/^HMiÉI'

3.990,

ESTANTES
Moduladas ou
p/aparelho de som
A partir de 3.290,

ENTREGA EM 24 HORAS

SUPER-OFERTAS POR POUCOS DIAS
Cadeira de balanço c/palhinha
1.190,
Cama-reserva Probel
799,
Colchão de espuma
399,
Cama laqueada
795,
Mesa e 4 bancos c/azulejos
1.899,
Beliche em imbuía torneada 1.790,
Banheira Hércules
599,
Carrinho Burigotto mod. 324
930,
Cadeira dobrável laqueada....
429,

MESAS
Aço cromado,
c/vidro 12 mm,
4 cadeiras aço cromado
c/palhinha ou novivel,

wr^

4.990

BI-CAMA
Conversível em 2 camas
de solteiro ou 1 de casal

3.390,
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NORDESTE SOLE MAR
Ida aétea alé Furtaleza. Regresso em ônibus, Natal.
João Pessoa, Recite, Olinda. Caruaru, Nova Jerusalém,
Maceió, Aracaju, Saivador, Porto Seguro, Monte
Pasxoal; Guarapari, etc. Iodas as3as.leiras,

MINAS E BAHIA

Ullimo

Cândido Mendes

TRANSBRASIUANA AERO-TERRESTRf
Ida aérea via Brasilia. Manaus e Belém,
piosseguindo
em ônibus altavès dos pitorescos litorais Norte e Nordeste. Saidas: Iodos os domingos

Meia hora após o começo da prova,
dois candidatos saíram. Um deles achou
fácil, mas o outro disse que não entendeu nada e chutou tudo: "Para mim,
aquilo é chinês". Mas a opinião geral rj
que a prova estava fácil e muitos já tinham acabado após uma hora, embora
tivesse três horas para fazê-la.
Todas as provas são iguais e os candidatos se sentam segundo a ordem alfabética, sob a fiscalização de 65 professores da Faculdade Cândido Mendes. Geraldo Ribeiro de Carvalho teve uma crise de apendicite e recebeu uma injeção
na veia. no serviço médico do Maracanã,
retornando à prova meia hora depois.
Sexta-feira haverá prova de Matemática. Sábado, a dc Estudos Sociais encerra o vestibular, cujo resultado devera ser divulgado domingo.

Redação

EXCURSÕES

4 opçóe* á sua escolha. Passeio de trem
pela Serra do
Mar, Paranaguá, Curitiba, Vila Velha, Calaralas do
Iguaçu. Assunção, Lago Ipacatay, Casino Ataray,
Londrina, Ponta Grossa. Norte do Paraná, etc,
Várias saidas semanais.

Chinês

BRASÍLIA EM TOM MAIOR
Roteiro espetacular, Cidades Históricas de Minas. Belo
Hqrizonle, Maquine, Btasilia, Guiánia, Rio Quente,
Triângulo Mineiro, etc. Tudos as 6's. ferras

BAHIA HISTÓRICA... DESDE 1500
Ida pelo interior c regresso pela rodovia litorânea. Feira
tle Santana, Salvatloi lh noites!, Pnrto Seguro, Monte
Pascoal, Vitória, Guarapati, etc. TodasasJas.leiras,.

RUMO A AMAZÔNIA
Ida em ônibus via B. Horizonte. Cidades Históricas. Maquino e Brasília ate Belém, prosseguindo em avião para
Manaus e Rio de Janeiro., Todas as sextas-feiras em 1978

FESTA DA UVA
Caxias do Sul engalanada para receber os turistas. Ctiriliba. Joinville. Blumenau. Cambo™. Florianópolis Torres. Porto Alegre, Lages, passeio do Irem pela seira ao
mar. etc. Saidas: 14.16. 21.23 e 28 Fevereiro. 02 03 e
'
07 de Março.

CARNAVAL 78
BUENOS AIRES • SALVADOR • FOZ DO IGUAÇU • VALE
• RIDO ITAJAÍ • CAMPOS DO JORDÃO • SAO PAULO
VIERA PAULISTA • SANTOS • GUARUJA • BRASÍLIA •
SERRA NEGRA • ÁGUAS DE LINDÚIA • CIDADES MSTORICAS • G0ARAPARI • VITORIA • CIDADE DA
CRIANÇA •

Informações e vendas:

soletur

Rua da Quitanda. 11-4° Andar-Tels: 232-6829.
224-7664,221-4628,221-4638 - Embratur 92 RJ
BRAZIL BY BU* ¦ R Vise. Pirajá, 550 • loja ! 10 .
•
(Esquina R Aníbal de Mendonça) leis.: 227-6019

e 227-8864

S0SETE TURISMO ¦ R Conde de Bonfim. 35 Loja 15
Embialw 080Ó?86Ò06 Si
GUANATUR • A» N Sta Copacabana; 793
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Cortesia Política
>
í; iiitliiriil t|iie. tia visila que o Presitlenle
Ernesto Geisel se prepara para cfcítiar ao Mcxico, resultem quer a revitalização dos diversos
acordos bilaterais existentes entre os dois paises, quer a definição de novos vínculos sobre
lema» concretos de nosso relacionamento culi.iiral ou econôniieo. Em lodo o caso, não serão,
como ale hoje não foram, acordos c tratados que
vão conseguir que o México c o Brasil passem a
considerar-se e a tratar-se como aliados naturais,
?r não preexistir entre os dois Governos a consciência dinâmica de algumas realidades latentes
íttlt a inocuidade de sen relacionamento aluai.
.Sem inenos apreço pelos demais países laLino-anicricanos, a verdade é que o México, junlamente com a \ cnezuela e a Argentina, deveriam constiluir o núcleo de nações em torno das
quais haveria de descnliar-se o eixo de nossa diGraças ã visila recente do
ploinacia regional.
Presidente Andres Perez. o relacionamento com
Caracas parece ler encontrado as vias cm que
pode desenvolver-se à luz de quanto recomendam as lições tio passado, as realidades do pre•sente e as perspectivas que estão-se construindo.
No que loca ao México, o evidente conteúdo polílico da viagem leva a supor que começará uma
Case de convivência entre os dois países, caraclerizada pelo que o realismo e a lucidez recomentiam. Resta a Argentina, relidas que são as
inicialivas de cordializacão nos meandros de

uma

burocracia que privilegia colas de barrac
ciclagcns de energia elétrica,
gens
Não lendo fronteiras geográficas com o México, temos Iodas a.- demais que justificam c requerem esse relacionamento de natural prioridade: princípios históricos, raízes culturais, cstágio de desenvolvimento econômico c. agora,
perspectivas de normalização política mais ciaras.
Realiza-se a visita do Presidente do Brasil
na véspera da que o México receberá do VicePresidente dos Estados Unidos c da que o General Ernesto Geisel vai efetuar à Alemanha,
precedendo a que, a Brasília, fará o Sr Jiiuiiiy
Carter.
O México ocupa lugar iiiegávclnieiite
destacado no contexto das relações que os Estados Unidos nianlêiu com os Governos latinoamericanos.
E não faltará quem pretenda encontrai-, no calendário das diversas viagens, sintomas ou sinais de novas aproximações ou infitlelitlades a Washington.
A verdade é que. pelo nível de desenvolviincuto que atingiram, nem o Brasil nem o México carecem de posições de vassalagcm para
com o Governo norte-americano nem de regredir a atitudes de antiamericahismo próprias dos
países com complexos de subdesenvolvimento.
E tle ordem política a visita ao México. Scrá positiva se essa consciência conseguir informar as conversações que se realizarem.

í'0
OákP

A oportunidade para esses brasileiros no
limiar da idade adulta estará no
pleno exercício
da cidadania, mediante a quota de
participação
política. E na universidade que, ao se habilitar
pelo estudo, o jovem sente o despertar da cidadania. A ânsia de participação leva-o a ensaiar
as primeiras opções num universo
que antecipa,
através dos conhecimentos postos ao seu alcance,
o mundo que irá encontrar mais tarde. A universidade é o retrato antecipado do
que espera
o jovem na vida, com a densidade real da competição.
Como dar vazão à ansiedade
participante
dos jovens, se se lhes retira a possibilidade do
debate aberto a totlos os ângulos? Ilusões, equívocos, idéias, conceitos e preconceitos são ingredienles do debate que ensina a cada um a neeessidadè (Ir respeitar os outros. Quando a discussão
civiliza a divergência, é a democracia
que está
nascendo. A intolerância não é filha do debate,
mas tle sua longa privação.
As prometidas aberturas políticas
podem
tlcsde já aproveitar os jovens, mas as liberdades
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Cartas
Nutrição o inflação
E' sabido que a alimentação
representa um dos itens que mais
pesam no orçamento doméstico. Na
tentativa de conter o constante
aumento do custo de vida, o Governo deflagrou a Campanha da
Pechincha, visando a, principalmente, disciplinar o atravessador
inescrupuloso, o intermediário ganancioso. Muitas medidas tem sido adotadas pelo Governo no propósito de controlar o abastecimento de gêneros sazonais, nas entressafras, importando até os que
o especulador oculta ou retém para
auferir lucros maiores. Entretanto,
há um ponto fundamental que não
é abordado com a devida franqueza, qual seja. o alimento encarecido pela sofisticação, quer no processamento industrial, quer na
apresentação
comercial ou complexidade de receitas indicadas
para seu preparo. f...i Do pontode-vista nutricional, quanto mais
simplificado o preparo do alimento, cujas condições sanitárias e hlgiênicas estejam asseguradas, melhor. (...) Por outro lado, somos
todos fruto da sociedade de consumo e seria desonesto afirmar
que não apreciamos pratos elaborados de culinária fina e iguarias
importadas, principalmente as de
festas de fim de ano. t...) Há alnda o mecanismo agravante das exigéncias competitivas de status do
consumidor inseguro, que paga o
que não tem para sentir-se ou parecer o que não é. (...) O que sei
é que, mantido o hábito simples —
arroz, feijão, um pouco de carne
ou ovo; vegetais verdes e amarelos; frutas nacionais; leite ou queljo; farinhas; açúcar; gordura; mate; café; sal... estaria assegurada
uma alimentação plenamente racional, mais acessível na vasta zona rural. (...) A industrialização
dos alimentos deve atender prlorltarlamente à conservação de gèneros de primeira necessidade,
prolongando seu prazo útil de consumo e absorvendo o excedente de.
safras para estocagem futura. Segundo o presidente da Companhia
Paulista de Alimentos, os custos da
indústria alimentícia estão dlmensionados para um público de
alto poder aquisitivo (...) Como
educar a criança e como recondlcionar o adulto na apreciação de
uma alimentação simples e sadia,
se todo o sistema de comercialização se apoia nos vicios que o homera civilizado apresenta? (...)
Por enquanto, fica a sugestão: escolham bem, alimentos simples, e
terão uma alimentação saudável e
bem mais econômica.
Lieselotte
Hoeschl Ornellas — Rio de Janeiro.

mador de recursos no mercado de eurodólarcs:
.'i,2 bilhões de dólares. Em 1977, porém, foram
levantados 2,6 bilhões de dólares, o que colocou
o Brasil no terceiro lugar da lista, abaixo do Canada (3,3 bilhões) e do México (2,7 bilhões de
dólares).
Essa retração deve ter sido provocada pelo
próprio desaqueciuienli) da economia brasileira. que passou a exigir menos recursos externos.
Simultaneamente está ocorrendo unia desaccleração nas economias industrializadas, o que, da
mesma forma, provoca uma redução na demanda de recursos financeiros.
Há, por isso, unia
oferta razoavelmente abundante, que seria capaz
de atender às necessidades brasileiras, mesmo
que a nossa economia estivesse operando a todo
vapor.
E se o spread (a taxa de risco cobrada acima da taxa normal do mercado) pago pelo Brasil ainda é elevado, exatamente porque somos
um país endividado, deve-se levar em consideração que os resultados das contas com o exterior em 1977 deverão revelar um alívio indiscutívcl. Pelo simples fato de que. pela primeira
vez desde a crise do petróleo, obtiveinos um saldo positivo na balança comercial.
Os bancos americanos invadiram o mercado internacional com in vulgar agressividade.
Passaram alguns dissabores, como nas operações
com o Zaire, o Peru e mais recentemente com
Portugal. O zelo de seus acionistas e a vigilancia das autoridades americanas, perfeitamente
justificáveis, não haverão de significar, porém,
qualquer tipo de obstáculo às operações brasiJciras, pois se trata de um tomador que já provou, especialmente depois do turbilhão da crise
do petróleo, que c um bom risco.

Comportamento

terão de vir como tinia garantia e não em consignação temporária. Pois já comprovaram ler a
força de uma aspiração da sociedade
para desfazer o engano de que seja uma dádiva oficial.
No nosso tardio amanhecer constitucional
faz-se indispensável emancipar a universidade
çla concepção que a transformou em oficina de
trabalho especializado. No ensino superior, como em tudo mais, o desafio é político. Sem
participação legal aberta a toda a sociedade contiJiua-rão a ser geradas, dentro c fora das mi i versidades brasileiras, alternativas políticas c ideológicas indesejáveis. É improcedente o medo das

Procriar livremente é mais uma
atitude de irracional do que de
uma espécie que se diz superior e
até divina originalmente. Sugerimos para melhorar esse estado de
coisas, o controle dos nascimentos
através de um passaporte genético
fornecido por um computador. Seria ao nosso ver a melhor maneira
de favorecermos a multiplicação
dos melhores em detrimento dos
piores. Essa maneira de proceder
geraria um autocontrole dos pais,
pois seus filhos, quando crescessem, poderiam reclamar, veementemente, contra qualquer falha em
sua estrutura, seja morCológica,
fisiológica ou psicológica, dando
assim uma resposta em feedbaek
pelo mal que lhes fizeram.
A bem da verdade, o povo judeu é o único que procura fazer
alguma seleção humana. Embora
alguns casos de doenças heredi-

idéias.

A iniciação na cidadania é matéria curricular de que a vida se incumbe, mas que a universidade antecipa e fundamenta com o sentido
humanístieo que é preciso devolver-lhe. A democracia requer a participação imediata de todos num debate que só a presença de candidatos
ampliará — e eles já se apresentam como alternativas no luta pré-eleiloral. A sucessão nos Estados c na República começa a gerar uma expectaliva política legítima, e acabará por refletir-se
na vida universitária brasileira e conteúdo eivilizador em toda a sociedade. É hora de
que sejam derrubadas as barreiras ao debate, a começar pela Lei Falcão que se tornou o símbolo de
nina vã tentativa de impedir, reduzir ou retardar o reencontro do país com a divergência e a
diversidade de idéias, conceitos e opiniões. Nenbuma área de manifestação
pode ser excluída
do debate, como nenhum veículo de comunica,
ção comporta outra fonte tle moderação fora de
sua consciência.

É UM

c *

Vestibular de Cidadania
O espetáculo de 1 milhão 300 mil jovens debruçados cm exames destina-se a preencher meio
milhão de vagas no ensino superior brasileiro.
Será um erro de avaliação, no entanto, entender
todo esse esforço como uma luta
por futuras
oportunidades de emprego. Nem os jovens brasileiros se sentem conduzidos
por uma concepção estritamente econômica da vida, nem a visão
tecnológica foi capaz de oferecer à Nação aquilo
que a ausência de vida democrática normal nos
retirou.

...
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Risco Seguro
So deve ser motivo de apreensão relativa a
notícia proveniente de Washington dando conta
de que o Governo americano está pretendendo
regulamentar lei aprovada cm 1863 e que impede instituições financeiras de emprestarem
mais de 10% de seu capital a Governos estrangei ros.
Não deve — no entanto — ser motivo da
menor apreensão a decisão de alguns bancos
americanos no sentido de não participarem tle
um sindicato que emprestou dinheiro à Lighl,
com o argumento de que deveria ser nos Estados
Unidos e não no Brasil o foro para pendências
legais referentes ao empréstimo, ainda
que o
Tesouro brasileiro fos»e o avalista.
Sc o segundo episódio não passa de quêstão absolutamente secundária, pois foi gerada
pelo zelo despropositado de advogados dos bancos envolvidos, já que, em nenhum empréstimo
levantado pelo Brasil no exterior foi necessário
recorrer à Justiça, a limitação do volume de cmprésthnos americanos a Governos pode vir a ser,
eventualmente, unia restrição de efeitos mais
complexos.
O Governo brasileiro e suas empresas são
fortes tomadores no mercado externo de dinheiro e, em muitos casos, a imposição de um limite
a bancos americanos pode estreitar a margem de
oferta. Cabe, porém, acentuar alguns pontos
para esclarecer que, apesar de toda a recente preocupação do Governo americano com as operações internacionais de seus bancos, não chega a
configurar uma situação que possa abalar a capacidade brasileira — sejam empresas privadas
ou estatais — de levantar recursos no exterior.
De saída, registre-se que a demanda brasileira por dinheiro estrangeiro caiu em 77, em relação a 76. O Brasil foi, em 1976. o maior to-

").

JORNAL DO BRASIL LTDA., Av. Brasil, SOO
(ZC 08). Tel. Rede Interna: 264-4422 - End.
Telegrálico:
JORBRASIL.
Telex
números
21 23690 e 21 23262.
Assinaturas:

Tel.:

264-6807.

SUCURSAIS
São Paulo - Av. Paulista n.° 1 318 - 15.°
andar —
Unidade 15-B — Edifício Eluma.
Tel.: 28.1-2370.
Brasília

—

—

—

Setor Comercial Sul
S.C.S.
Quadra I, Bloco K, Edifício Deiusa, 2.° and.
Tel.: 225-0150

^

tárias, o.s benefícios são de lamanha monta que se torna desprezivel qualquer risco ou erro bioquimico.
Ninguém pode ignorar os
grande gênios
que esse povo já
produziu e ainda continua produzindo em todos os campos do saber
humano. Por ironia da História, foi
justamente a mística religiosa que
infundiu naquele povo o casamento dentro do mesmo padrão genético. selecionando com isso os melhores genes da raça.
As medidas indicadas pela Genética e pela Sociobiologia, para
formação de uma prole sã, pode
ser adotada por brancos, pretos e
amarelos. São medidas humanizantes, sem a mais leve sombra
de. imoralidade ou desrespeito a
qualquer religião. Quando ela diz
que os descendentes débeis mentais não devem constituir família
ou um indivíduo de baixo Q.I. ou
portador de qualquer tara não devem ter filhos, não está contrariando os mandamentos ou engocios de nenhuma religião. E' preciso reconhecer não o lema paz e
amor, mas o direito de perpetuar,
através dos fatores genéticos, a beleza, a inteligência, e jamais o aleijão. a miséria e a dor. Paulo Fretz
— Rio de Janeiro.

Vitória dos médicos
E' justo que felicitemos a ciasse médica por mais uma vitória obtida, embora em detrimento da população. Para tomar-se uma injeção... receita médica, sempre paga
a peso de ouro. E' sabido que os
Srs esculápios não têm o menor
interesse em qualquer melhoria nas
condições sanitárias do povo. Ao
contrário... povo doente, médicos
prósperos.
A população gostaria de ter a
liberdade de comprar os remédios
que desejasse, sem a irritante tutela dos médicos. Em breve, será
preciso pagar-se uma consulta a
Cr$ 500... para poder-se ingerir
uma aspirina. E a alegria dos médicos será infinita. Roberto Porto
— Rio de Janeiro.

Santa Tereza
O bairro
de Santa Teresa é
deslumbrante, mas dos cinco ônibus existentes, quase sempre dois
estão no estaleiro da CTC, sendo
que o de nv 100 411 não tem freio
de mão e, quando fura um pneu,
em vez de vir um socorro para trocá-lo, o veiculo é que vai para a
garagem. O despachante devia ficar no final (Largo das Neves) e
não na Praça 15. Não se consegue
táxi para Santa Teresa, pois os motoristas cismam que os carros só
devem andar no plano, forçando
assim o pagamento em dobro.
Em Santa Teresa, existe tranquilidade, mas, por falta de policiamento, os assaltantes não encontram resistência, sobretudo no roubo de rádios, toca-discos e outros
acessórios dos veículos, inclusive os
próprios carros. A desratização e os
mata-moscas/mosquitos ainda não
apareceram por lá. Há outros pontos negativos: a falta de um supermercado e de um banco, com faturamento garantido. Onofre
Nery
Monge — Rio de Janeiro.

Trânsito
A lei é uma regra de direito
ditada pela autoridade para manter a ordem e o desenvolvimento
numa comunidade. E', entretanto,
vocábulo desconhecido ou ignorado
por nossas incompetentes autoridades. No dia 7, eu e um primo
viajamos em um dos nossos currais
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ambulantes
(linha 4!)íji
quando
quase fomos agredidos pelo irresmotorista que, simplesponsável
mente, ignorava
uma lei que o
obriga a trafegar na velocidade máxima de 60 quilômetros. Em épocas
como a atual, quando se fala em
segurança de transito e economia
de combustível, a.s nossas autoridades não tomam providências para
que coisas desse tipo não ocorram.
Ronaldo tia Costa Pimenta — Rio
de Janeiro.

Pele
Um pais em desenvolvimento
como o Brasil, que deseja alcançar
um lugar de destaque entre outras
nações, deveria enveredar por um
caminho completamente diferente
do que vem percorrendo. O caso do
nosso futebol e seus ídolos é de
um cinismo cnervante que está minanclo aos poucos o conceito de um
pais serio, desejoso de melhorar em
todos o.s aspectos, principalmente
o lado humano e social que nos
últimos anos se desintegrou por
completo para muitos
brasileiros
humildes. Caso recente foram as
declarações de Pele, que se arvorou em ditar conceitos muito distantes de nossa realidade. O Brasil precisa de ídolos, sim, mas saidos da Literatura, Artes, Medicina,
Direito, inventores, para que nossa juventude
compreenda que o
futebol é um belo esporte, mas é
Jogado apenas com os pés, como
ficou provado com o erro cometido
por seu maior ídolo, que falhou bisonhamente na hora de usar a boca e o cérebro. Hamilton Mural —
Valença (RJ).

Engarrafamento
Talvez esta carta devesse ser
dirigida à Secretaria de Obras (da
Prefeitura ou do Estado?). Mas
correria o risco quase certo de
não ser levada em conta, por isso escrevo ao JB. Talvez o Clube
de Engenharia, o CREA ou outra
entidade qualquer tenha a explicação. Eles têm explicações para
tudo. A grande dúvida que, acredito, é minha e de outros milhares de motoristas que são condenados a circular pelas ruas e viadutos do Rio de Janeiro, é no sentido de saber por que razão todas
as pistas aéreas da cidade terminam num estreito, sufocante e esotérico gargalo. Veja, por exemplo,
este viaduto
recentemente inaugurado, saindo da ponte Rio—Niterói iperdão,
Ponte
Presidente
Costa e Silva) e que desemboca na
Av. Francisco Bicalho. As quatro
pistas iniciais vão afinando, aflnando, para transformar-se finalmente em meia pista, na saida. Tudo planejado para um belo, perfeito, engarrafamento sem necessidade de retoques, como o de domingo (8/1) à noite, quando verdadeira multidão volta das cidades da serra e das praias nestes
fins de semana de verão. Que beleza de engarrafamento. Uma demonstração perfeita do talento dos
nossos engenheiros na criação dos
mais competentes esquemas destlnados à paralisação de máquinas
e gente por algumas horas, queimando
combustível e paciência.
Na hora, durante o engarrafamento, pensei com meus botões: "como eles são bons de planejamento... Tomara que esse negócio não
caia". Celso Japiassú — Rio de Janciro.

As cartas dos leitores serão
publicadas
só quando tiverem assinatura, nome
completo e legível e endereço. Todos estes
dados
serão devidamente verificados.
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Mais cubanos em África

r

77/e lúiiiiiimisi
americanos decidiram
possível ataque do vizinho Zairc.
não alimentar a boca
OS que os está mordendo.
O que irritou Carter foi
Recentemente, um porta-voz do * uma recente estimativa dos serDepartamento dc Estado conviços secretos no sentido de que
firmou que as chances de Cuba
Cuba na verdade reforçara sua
de .se reaproximar dos EUA esguarnição militar em Angola
com cerca cie 4 mil homens, eletão sendo prejudicadas pela povando o número total de sollitica de Fidel Castro na África.
dados para 19 mil (além dc
No final do ano passado,
aproximadamente 4 mil assesCarter declarou que os reccnsores civis). Essas cifras, divultes reforços do Exercito cubano
gadas pela Casa Branca, provona África eram uma "ameaça
caram
alguma
controvérsia
à paz permanente" na área, o
dentro do próprio Governo. Anrepresentou
o abandono da
que
drew Young, Embaixador norpolítica conciliatória que o Prete-americano na ONU. que ciassidente vinha adotando desde
sificava as forças cubanas na
fevereiro, quando se dispôs a
África de "influência estabilipôr fim ao boicote diplomático
zadora", indicou numa entrec comercial que os EUA manvista recente que a presença
tinham
contra Cuba desde
cubana em Angola diminuíra:
1961. Desde então, foram relaa CIA simplesmente subestimaxadas as restrições de viagem,
ra o tamanho da força cubana
estabeleceu-se uma missão dioriginal, que ele calculava em
torno de 50 mil homens.
plomática em Havana, e homens de negócios e parlamenMas Carter claramente não
tares americanos foram vistos
aceita esta posição. Ele talvez
ao lado do barbudo patriarca
esteja preocupado com os sinais
do
antiamericanismo,
que
de que Havana se prepara para
mesmo na meia-idade ainda se
transportar tropas de Angola
mostra uma figura imponente
por via aérea para ajudar os
dentro do seu uniforme de
etíopes em seus problemas com
combate.
os somalis. Não se comprovou a
Entretanto, a oferta de
veracidade do Presidente somaamizade de Carter não era inli, que em dezembro disse que
condicional — baseava-se no
entre 7 mil a 15 mil homens
soldados cubanos estavam csque o Presidente Carter entendia ser a concordância extratacionados na Etiópia. Contuoficial de Castro de reduzir o
do, os americanos calculam que
contingente de 15 mil homens
Havana mantém agora pelo
menos 400 soldados c 150 assesque enviara para Angola em
nevembro de 1975. A ajuda
sores civis nesse país; em maio,
cubana ao MPLA já torpedeaa presença cubana na área era
ra a primeira tentativa de Hende apenas 50 homens. Outras
ry Kissingcr de normalizar as
fontes elevam esse total para '.i
relações norte-americanas com
mil, e consta que Castro despaCuba. Como os cubanos não dechou um dos seus principais
monstrassem a menor intenção
comandantes, o General Arnalde partir, essa atitude foi atrido Ochoa, para a Etiópia.
buída a uma nova atividade das
Diplomatas ocidentais diguerrilhas antimarxistas da
zem que os cubanos talvez preUNITA no Sul de Angola, e à
tendam usar Lusaka, Capital de
Zâmbia, como escala de reabaspreocupação angolana com um

1'rontação e n f re as
duas
organizações.
QUINE
300-500 principalmente
Os
cubanos também
«sjcisoru militares
parecem estar prestai!do ajuda a movimentos esquedistas em ouGUINÉ-BISSAU
trás áreas. A Liga SoLÍBIA
100-200 dois terços dt
cialista
do Malawi (Le100-125
militares
assessores militares
soma), que mantém
estreitas ligações com
com os soviéticos, diz
SERRA LEOA
que recebeu aprovação
ETIÓPIA
100-125 assessores militares
de Cuba para recrutar
400 militares,
exilados nacionais pa150 assessores civis
1__
ra serem treinados cm
Havana. Jovens malaBENIN
wianos estão sendo
UGANDA
10-20 assessores de segurança •
reunidos cm Dar cs SaPossivelmente
laam, Capital da Tan25 assessores militares
/ f ¦' I ''V*"íC vMf I V /
zania, de onde seguem
para Cuba. Os serviços
GUINE EQUATORIAL
dc
informações ameri300-400, a meudi
I MALGAXE
canos dizem que CasAssessore militares
—j
30 assessorei militares
tro está com o dedo enfiado cm várias outras
tortas africanas tamCONGO
bém.
300 assessores militares
TANZÂNIA
100-150 técnicos civis
Em público, Castro
350-500 assessores técnicos
insiste cm dizer que
e possivelmente alguns militares
não se afastará da
[angola
África como preço dc
19.000 militares
um acordo com a ÀméMOÇAMBIQUE
4.000 assessores civis
rica. E a dois congres450-600 assessores m litares,
sistas
norte-america150 técnicos civis
nos cm Havana, disse
Fonle:Gòverno cie EUA
J recentemente que o
número dc soldados
tencentes à SWAPO)
tecimento para os aviões com
num
cubanos em Angola na verdade
tropas e equipamentos enviacampo que se acredita próximo
diminuiu em 1977, e acresceudos de Angola para a Etiópia.
do porto de Moçamedes, ao Sul
tou: "Se a questão das relaEm troca, o Presidente Kaunde Angola. As forças do Zapu
ções cubano-americanas for leda, de Zâmbia, pediria apoio
estariam aprendendo a usar
vantada no contexto da África,
cubano para Joshtta N'Komo,
carros blindados e artilharia leo restabelecimento das relações
no caso de a.s facções negras rive, assim como armas mais lenão progredirá. Não estamos
vais cia Rodesia entrarem cm
ves, em cursos de nove meses
dispostos a negociar a esse resde duração — pelo menos seis
guerra. Os cubanos estariam
peito".
enviando assessores militares
meses mais longo que o treinaSeu irmão, Raul, membro
Zâmbia,
a
fim
dc
treinar
mento
para
importante do Politburo cubaque a maioria dos gucrrecrutas do movimento gucrrilheiros do movimento de lino, salientou esse ponto num
rilheiro Zapu, dirigido p o r
bertação rodesiano rival, Zanu,
discurso proferido em Luanda,
N'Komo.
vem recebendo em Moçambiem dezembro último: "Os círOs cubanos em Angola já
culos governamentais amerieaque. Agora, o Zanu receia que
estão treinando guerrilheiros
as forças do Zapu estejam sennos, que tentam fazer da retido Zapu (bem como forças perdo preparadas para uma conrada das tropas internaciona-

Os homens de Havana
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O que é obsceno?

GANHE GRÁTIS
UAIÚOILOS—
RAY-BAN

Carlos A. Duiishee de Abranclies
recentes atos governamentais
que
OS têm proibido a venda de livros e outras publicações, em vários países,
sob o fundamento de que
'
. *V;|£ríCr™ ¦
m-' /' > fi
atentam contra a moral
tm^ -.¦- ;¦•¦•, -'Miix \ GtküJ
pública, inclusive no Brasil, reabriram o antigo debate a respeito da linha dientre pornografia e
' visória
arte, nos paises democráticos.
A jurisprudência firmada pela Corte Suprema dos
Estados Unidos sobre o
conceito de obscenidade está fadada a exercer, mesmo fora de suas fronteiras,
uma influência semelhante à da já famosa decisão
rm matéria de aborto, se
bem que em sentido contrário. Seu objetivo é reprimir a desenfreada comercialização da pomografia, que campeia naquele pais, em nome da liberdade da manifestação do §__ /w-òt^ / li
oTvv t~-~¦ .\v- V'¦-"> * sp^ÊÊsa
pensamento e de imprensa.
O.s jornais noticiaram o
estabelecimento de restriÇões à s publicações obs- ____W_i^4^^^'0,^^7'%H£ám\mamm\
cruas, mas o grande público
não compreendeu o exato
alcance dessas restrições,
devido à complexidade das
questões jurídicas que elas bicões para o outro extre- nha fundamento constitucienvolvem. Lá, cada Estado mo, o de um regime de li- onal, a concepção de que o
membro da Federação tem cença desbragada de pomo- povo de Estados consercompetência para legislar grafia, que toca as raias da vadores, como o Maine ou
•sobre a matéria. A Corte degeneração. Mas, depois de o Mississipi, deveria aceitar
Suprema, no exercício do quase 10 anos de aplicação a legitimidade d e deterseu poder de interpretar e daquela jurisprudência, ve- minada forma de conduta
desenvolver o s princípios rificou-se que o novo regime só porque tal conduta seja
constitucionais, cria, porém, servia mais para enriquecer considerada tolerável pelas
freqüentemente, por via ju- os espertos exploradores comunidades liberais, e m
risprudcncial, uma espécie dessa comercialização do Las Vegas ou em Nova Iorde Mirei to federal não escri- sexo do que para realizar a que.
fo, que se sobrepõe às leis verdadeira liberação sexual
A Corte Suprema, não
locais, inclusive sobre as pu- do ser humano.
deu, porém, uma definição
blicações obscenas.
Esse
parece ter sido o completa do
deverá ser
Em 1958, dito tribunal haúnico ponto em que têm conceituado que
como obsceno
via decidido que as leis e concordado
ultimamente to- pelos juizes locais. Forneceu
cortes locais só poderiam dos os
juizes da Corte Su- apenas por exclusão, um
declarar obscenos, para o
norte-americana, por elemento para tal conceituefeito da apreensão ou re- prema
ocasião do estabelecimento ação. Assim,
por exemplo,
pressão
penal, o.s trabalhos de novos critérios, aprova"totalmente
não seriam obscenos os lidesprovidos de dos
por pequena maioria de vros, fotos, pinturas, espetaqualquer compensador va- votos.
culos ou outros trabalhos
Ior social (utterly without
redeeming social value),
Sustentou-se que a famo. sérios no conjunto da maniEsta cláusula genérica, sa Primeira Emenda Cons- íestação das idéias.
devido à sua formulação , ütucional, sempre invocada
combinados esvaga e à dificuldade iíe ¦na matéria, não protege a sesTodavia,
aplicação, ensejou justifi- obscenidade nem Impede o.s ram fatores, eles não bastacadas criticas, o que não Estados d e promulgarem lizaçãopara permitir a liberapositiva do sexo,
impediu a derrubada dos leis claras que a reprimam,
mas impediu a sua comereipadrões então vigentes em com a"a finalidade de pro- alizaçáo
negativa. Subsiste,
matéria d e obscenidade. teger
qualidade da vida
Abriu-se assim o caminho e a totalidade do meio- assim, em todas as latitua dúvida sobre como
para a lucrativa indústria ambiente, a finalidade .:'o ddes,
e cidir democraticamente
da pornografia, mediante comércio nos centros das
publicações, filmes e até es- grandes cidades e, possivel- até onde permitir a evolupetáculos vivos, que hoje mente, a própria segurança ção dos costumes em cada
jurisdição, sem ferir a momovimentam milhões de pública."
ral da maioria.
dólares.
De
acordo
com
a
nova
Anteriormente, leis
mal- fórmula desde então adotaAssim, numa era
feitas ou retrógradas ser- da, a conceituaçáo de obs- cada pela evolução dos marcosviam para impor restrições ceno deve fazer-se com base tumes e
pela luta cm favor
injustificáveis à liberdade nos padrões morais vigentes do respeito
aos direitos hude pessoas adultas, numa em cada comunidade. manos, a comercialização
época em que a evolução Abandcnou-se assim a prá- do sexo, levada ao extremo
dos costumes só pode legiti- tica, até então vigente, i:'e de envolver a exploração
mar o estritamente neces- estabelecer-se um critério impudica
desumana de
sârio para a proteção de nacional 'oara todos os Es- meninas e omeninos
dc tenmenores e a defesa do inte- tndos Unidos, nessa mate- ra idade, reconduziu-nos
resse público, em uma soei- ria.
paradoxalmente à perpleedade democrática.
Tal
foi justificada xid.uto do.s juristas do sécuPassou-se, porém, clo.s com osolução
dc que Io XIX sobre o conceito cl o
exageros de certas prol- não era argumento
rcali.stico, nem fi- obscenidade.
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listas cubanas de Angola uma
pré-condição para uma futura
melhora das relações com o
nosso liais, perdem o seu tempo
e se mostram inutilmente obsfinados."
O total da força cubana
na África, quase 20 mil liomen.s — mais dc um quarto do
seu Exército dc 90 mil homens
— é quase tão grande, em
proporção á .sua população, como
o Exército norte-americano no
seu auge no Vietnã. Acredita-se
que as baixas cubanas em Angola oscilem cnlre 500 c mil homens. Os técnicos c administradores que acompanharam o.s
soldados se tornaram um peso
considerável para um país subdesenvolvido de apenas 9 milhões 500 mil pessoas; contudo,
muitas das equipes médicas que
Havana enviou à África passaram a fazer outros trabalhos
quando o programa dc vacinação para que tinham sido treinados em Cuba chegou ao fim.
Agora, os cubanos assumiram muitos dos importantes
postos civis cm Angola antes
ocupados
pelos portugueses,
antigos donos coloniais do
país, o que os está tomando
impopulares e sem dúvida ajudou os guerrilheiros antimarxistas. Recentemente, Andrcw
Young sugeriu que Cuba estava ficando tão enredada no eipoal angolano como a América
no do Vietnã. Uma comparação melhor seria a de qtie Portugal conseguiu, com uma população do mesmo tamanho da
de Cuba, manter uma guerra
colonial que envolveu mais dc
70 mil soldados portugueses
num período de quase 13 anos.
A longo prazo, Castro poderá
ter problemas de morai com
seus soldados, muitos dos quais
são recrutas que fazem seu serviço militar de três anos.
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Apresente este cupom na compra de
seus óculos de grau ou lentes de contato.
Com ele você tem direito a um óculos da
linha ray-ban-Coleção 77 inteiramente
grátis. O cupom é indispensável e pode ser apresentado em qualquer loja das
Óticas Brasil.
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C ENTRO: B uenos Aires. 210. Buenos Aires. 228. Gonçalves Dias,
75. Mal. Floriano, 102. Pça. da Bandeira. 19. COPACABANA: Av!
Copacabana, 695. Av. Copacabana, 722. Av. Princesa Isabel, 323.
Miguel Lemos. 44. IPANEMA: Vise. de Piraiá. 282. TIJUCA: Saens
Peria. 7. Conde de Bonfim, 307. MÉIER: Dias da Cruz, 203. MADUREIRA: Carolina Machado, 442. Av. Ministro Edgard Romero
239-C. PENHA: Romeiros, 80. CAMPO GRANDE: Cel. Agostinho,
36. NITERÓI: S. João esq. de Uruguai. Rua Lopes Trovão, 134.
CAXIAS: Av. Pres. Kennedy esq. Pça. Pacilicador. MERITI: R. Assia Bedran, 78. NOVA IGUAÇU: Amaral Peixoto, esq. Nilo Peçanha. BARRA MANSA: Av. Joaquim Leite, 380. JUIZ DE FORA' R
Halfeld, 816.
SAO PAULO: Shopping Center Ibirapuera. Rua Augusta, 2118.
Rua Pamplona. 858. Rua Marconi, 44.
Avenida Paulista, 2073 - loja 5
_____
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Estique seu domingo.
Sc o seu time ganhou,.com o Caderno dc
Esportes você pode continuar curtindo a
vitória. Sc ele perdeu, você encontra lá
ótimas explicações.

Caderno de Esportes
do Jornal do Brasil
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Juiz do 1.° Tribunal do júri
representa contra delegado
invocando Lei de Imprensa
O Juiz Alberto Mota Moraes, do 1.° Tribunal
do Júri, responsável pelo processo sobre a morte de
Cláudia Lessin Rodrigues, enviará, hoje, à Procuradoria-Geral da Justiça, representação contra o delegado Valdemar Gomes de Castro. Baseado em entrevista que o policial deu ao jornal O Globo, o magistrado pretende enquadrá-lo nos Artigos 21, 22 e
23 da Lei de Imprensa.
Na entrevista, o delegado referiu-se ao magistrado como um "mau juiz" e disse que, "por ser
primário, por não saber ser juiz, está servindo ao
Michel e ao Khour". Pelos Artigos 21 e 22 (injúria e
difamação), o delegado está sujeito à pena de até
13 meses de detenção, de acordo com o Artigo 23,
a pena poderá ser aumentada de um terço, já que
seria um crime "contra autoridade que exerce função pública".
A TESTEMUNHA
As divergências entre
o
Juiz Alberto Mota Moraes e
o Delegado Valdemar Gomes de Castro começaram
com o aparecimento do mergulhador Artur Henrique
dos Santos Lima como testemunha do caso. De açordo com documento entregue
pelo detetive Jamil Warwar
ao juiz, em dezembro,
o
mergulhador foi ouvido na
Delegacia de Polícia Especializada, no dia 6 de agosto. Em seu depoimento ele
faz acusações a Michel Albert Frank e a George Michel Khour de tráfico de tóxicos. Suas declarações, no
entanto, nunca foram enviadas ao tribunal.
Ao depor como testemunha de defesa de Daniel Labellc, o delegado
afirmou
que nunca tinha tomado o
depoimento de Artur Henrique. O juiz, então, remeteu peças do processo
(o
depoimento do mergulhador
e o do delegado) à Procuradoria-Geral de Justiça, para a possivel abertura de inquérito criminal contra
o
diretor da Delegacia de Policia Especializada.
Aborrecido com a atitude
do magistrado, o delegado,
em entrevista publicada no
dia 28 de dezembro, se declarou "vítima de uma cilada de um mau juiz contra
um bom policial, responsavel pela rápida elucidação
do assassinato de Cláudia,
quando a Delegacia de Homicidios dizia nada ter a
apurar".
"De
que lado está o juizsumariante Alberto Mota
Moraes?" — indagou o dclegado, acrescentando que,

"no tribunal, eu
disse ao
juiz que cie deveria ler o
Tratado da Prova, mas
acho que isso é muito
adiantado para ele, que, na
verdade, deveria era ler
Princípios Elementares da
Prova, mais acessível para
o seu nivel. Esse juiz não
tem nenhum preparo para
ser um lira da área de tóxicos, que é o que ele está
querendo fazer."
Quanto á negativa de
haver tomado as declarações de Artur Henrique, o
delegado afirmou que, em
seu depoimento, "o juiz não
estava procurando a verdade e o que fez foi uma eilada dc um mau juiz contra um bom policial. Essa é
a verdade. Torno a per"De
gun tar:
que lado ele
está e de que lado estou eu,
com os meus 40 anos de policia'.J".
O advogado Jair Auler,
defensor de George Khour,
esteve ontem no Tribunal
e entregou um documento
de apenas
quatro linhas.
Nele. explica que a defesa
do cabeleireiro não apresentará alegações finais enquanto o Conselho de Magistratura não julgar a arguição de suspelção levantada contra o Juiz Alberto
Mota Moraes.
O Sr Jair Auler explicou
que a defesa do acusado de
haver assassinado Cláudia
Lessin Rodrigues tem perd ido várias oportunidades
dc se manifestar.
"Mas nós
nâo podemos
1'azè-lo. pois, assim, estariamos
considerando o processo como válido, quando
estamos querendo anulá-lo
no Tribunal
de Justiça",
acrescentou.

Obras publicas exigirão
inscrição de empreiteiras
no Plano de Alimentação
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Ao tentar ultrapassar
um automóvel em. alta
velociâaáe, na noite
âe ontem, um ônibus âa
linha 17S, áirigiáo por
Levy áe Souza, áe 23
anos, âesgovernou-se e
invaáiu a agência áa
companhia ãe aviação
KLM, na Avenida Rio
Branco, 311-A, áanificanâo suas instalações,
ãesáe a entraâa até a
mesa telefônica e parte
ão teto. O ônibus, âa
Real Auto ônibus, trafegava com poucos passageiros e não houve feriáos. Os prejuízos ãa
KLM foram avaliaãos
em mais âe CrS 1 milhão
— sem contar a caixa
coletora áa Empresa
Brasileira áe Correios e
Telégrafos, que foi arrançada do chão. O motorista disse inicialmente que vinha a apenas
15 quilômetros por hora,
acrescentanâo que o
aciâente aconteceu
quando tentou evitar
bater num veículo que
parou à sua frente
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Homem em cujo banheiro
menina morreu aparece
morto e nu na praia
Despido, foi encontrado, na manhã de ontem,
na praia de Copacabana, em frente à Praça do Lido, o corpo do engenheiro aposentado Henrique de
Brito Magalhães, de 68 anos, solteiro, em cuja residência — Av. Prado Júnior, 330, ap. 1 106 — sábado, morreu a menor Leda Cristina, de 14 anos.
Embora o corpo não apresentasse sinais de violência, a 12.a Delegacia Policial registrou a morte como suspeita e pediu colaboração à Delegacia de Homicidios.
Ao ser descoberto o corpo da jovem, na banheira do apartamento, a morte íoi atribuída a asfixia
por gás. O delegado José Dias Gollcher, da 12.a DP,
entretanto, registrou o caso como suspeito, porque
as paredes do apartamento estavam cobertas de fotos de mulheres nuas. Assegurou que o engenheiro
era maníaco sexual. Na segunda-feira, laudo extraoficial do IML apontava como causa da morte uma
cardiopatia congênita.

o CORPO
O corpo do engenheiro,
que até á noite não havia
sido reclamado por parentes
ou amigos no Instituto Médico-Legal Afranio Peixoto,
foi identificado através de
um pedaço de papel, com
seu nome e endereço, encontrado no bolso de um
blusão estampado, que se
encontrava pouco distante
do corpo e parcialmente encoberto pela areia. O restante d-as roupas não foi
encontrado.
Por volta da.s 7h d a
Curitiba — O vendedor manhã de ontem, o cabo da
de roupas Josué SanfAna PM Durval César de Almeidenunciou ontem que foi da chegou à 12a DP, onde
torturado e espancado du- se encontrava o delegado
rante 12 horas consecutivas Sérgio Vigorito, comunicanpelo sargento Ary Borges da do haver sido encontrado o
Silva e pelo soldado Florin- cadáver de um homem, na
do Mangadori, do Destaca- praia de Copacabana, nas
mento Militar
de Itambé, iproximi.dades da Rua Belno Norte do Paraná, quan- »'ord Roxo. Segundo ele, o
do foi detido na sexta-feira corpo não apresentava si•nais de violência e tinha
passada.
A Policia Militar suspei- :apenas uma grande mantava de que Josué estava Icha arroxeada no tórax.
envolvido numa série de SUSPEITA
roubos contra lojas da peNa areia, policiais da dequena cidade. Às 9h30m de legacia encontraram
o
sexta-feira, dois PMs
foblusão com ipapel com o noram a casa do vendedor dl- me
e o endereço, manuscrizendo que iriam ajudá-lo
tos a caneta, e comunicana cobrança de algumas ram o fato
ao delegado, o
roupas que vendera. Mas ao
ao tomar conhecimenchegarem na frente da ca- qual,
to de que se tratava do endeia o soldado Florindo aigenheiro em cujo apartaJosué
a
ese
gemou
passou
mento morrera a menina
pancá-lo, ainda na rua.
Leda Cristina, resolveu registrar a morte como susPANCADARIA
peita.
No local onde foi achado
Em seguida, os dois PMs
colocaram o vendedor numa viatura e o levaram para fora da cidade, onde o
obrigaram a deitar-se sobre um grande formigueiro
e sobre folhas de urtiga e
recomeçaram
os espancamentos, agora com um pesado cassetete.
Depois, um segurou a ca-

Vendedoré
torturado
no Paraná

o corpo, esteve o perito Gutemberg. do Instituto de
Criminalística Carlos Éboli,
que examinou o cadáver e
não pôde precisar a causamorlis,
embora
tivesse
notado que da boca e
das narinas do morto escorria um liquido espumoso,
talvez em virtude de veneno ingerido pelo engenheiro. Segundo ele, só o laudo
cadavérico poderá precisar
a causa da morte.
O delegado Sérgio Vigorito. com guia da 12a. DP,
mandou remover o corpo
para o Instituto MédicoLegal.
O laudo definitivo sobre
a morte de Leda Cristina só
será concluído no final da
semana, razão pela qual a
Delegacia d e Homicídios
havia suspenso a tomada
de depoimentos do engenheiro e da professora Adamir de Araújo Lima, que se
encontrava no apartamento
quando a jovem morreu,
O exame que atribuiu a
morte da menina a unia
cardiopatia congênita f o i
transformado em laudo extra-oficial, do Instituto
Afranio Peixoto, segundafeira encaminhado à Delegacia de Homicídios.
Quando da morte de Leda
Cristina, o delegado José
Dias Gollcher, da 12a. DP,
registrou o caso como sus"as fopeito, alegando que
tos de mulheres nuas nas
paredes indicam claramente que o engenheiro é um
maníaco sexual".

Loteria Esportiva acerta
entre 9 Josés homônimos
o alfaiate do Teste 355

beca de Josué e o outro .Um dos vencedores do teste 355 da Loteria Esoutro passou a queimar seu portiva, procurado há cinco meses, é o alfaiate Jorosto com um cigarro. Dois sé Santana da Silva, que jogou em Brasília e muhomens que trabalhavam dou-se para o Rio. Ele vai receber Cr$ 660 mil, mas,
_5
nas proximidades foram enquanto era procurado, apareceram nove homôBrasília — Sem caráter de imposição, por falta atraídos pelos gritos do nimos, todos querendo receber o prêmio. Ficou prode amparo legal, o Ministério do Trabalho, por in- vendedor e conseguiram vado, então, que nenhum deles havia preenchido
evitar que os PMs o cegastermédio de suas 21 Delegacias Regionais, vai pas- sem,
o cartão.
pois tentavam queisar a recomendar aos grandes contratantes públiO alfaiate estava entre os nove. Lembrou-se,
mar seus olhos.
cos de obras de engenharia civil que incluam entre
depois,
que aquele cartão foi preenchido por sua
Depois de
as
mulher,
os requisitos exigidos de suas empreiteiras a inseri- torturas, os praticarem
porque ele não enxerga direito e havia deiPMs foram à
ção da empresa no Programa Nacional de Alimen- casa de Josué, revistaram xado os óculos em casa. Graças ao concurso do
Instituto Nacional de Criminalística, os exames
tação do Trabalhador, "sempre que possível".
A idéia é do Secretário de Relações do Traba- todos os pertences e amea- grafotécnicos confirmaram que ele é o vencedor, inlho, Aluísio Simões Campos, que ontem admitiu ser caram sua mulher, Aríete clusive pelo endereço de Brasília.
a medida "uma forma de prevenir novos problemas Pereira Sant'Ana de pri- ANÚNCIOS
a mulher quem preencheu o
copio o que ocorreu recentemente nas obras do me- são. Ao deixar a cadeia, às
Diante do impasse, foi volante. Ela é que o lembrou
21h, o vendedor foi ameatro do Rio de Janeiro". Ali, por determinação da
„,,„„„„,
r]lv,m,.,,..,„ em
„.,, em casa. Depois da investia., divulgação
permitida
presidência da Companhia do Metropolitano, as <*d° de m°rte* cas° ™^ '\oS^S1SWtMÒ
gação, ficou provado que o
e
alfaiate era o homem proempreiteiras terão que ter essa inscrição. tasse ° ocorrido a qualquer
televisão. A Loteria , Espor- curado.
autoridade
ou
denunciasse
tiva estava à procura de Jo"grandes

PROGRAMA

O Programa Nacional d."
Alimentação do Trabalhador. criado no ano passado
•.ungiu 740 mil trabalhadores em 1977, em função riu
celebração de convênios cntre o Ministério do Trabalho e 1 mil 200 empresas.
O custeio de 168 milhões

dc
refeições" (aimoço e jantar) e 68 milhões
"pequenas
de
refeições" (ca
fe da manhã e lanche), para atender a esse contingen
te durante o período de 12
meses, atingiu CrS 2 bilhões
900 milhões — 80'í do custo
total final — a ser dividido
entre o Governo e a iniciaUva privada.

o caso à Justiça. Josué foi
solto porque os PMs comprovaram quele ele não estava envolvido com os roubos.
Este relato está no processo-crime que o vendedor
move contra os dois policiais militares.

sé Santana da Silva para
pagar o prêmio de CrS 660
mil. Ai apareceram
nove,
Inclusive o verdadeiro, também sem provas de que era
o ganhador.
Segundo o assessor da
CEF, Afrio de Carvalho, o
alfaiate insistia muito . dizia que era o ganhador. Ele
se esqueceu do detalhe: foi

José Santana da Silva recobrou a memória em mais
detalhes. O endereço do
Conjunto Nacional 107, em
Brasília: o talão marcado
depois do almoço, quando
o.s dois voltavam para casa.
Agora ele só tem uma dúvida: não sabe ainda o que
vai fazer com o dinheiro,
quase perdido.

Quarta-feira, 11/1/78

Caderno

Advogado
Delegacia justifica morte
extorquiu
mas família alega que PM
homossexuais pôs arma junto ao corpo
O advogado ArlsÚdes Bi:-.caro, de 43 anos, foi vrnso,
ontem pela manhã, em
companhia dc João Luis Pinheiro, de 40 ano.s, quando
ambos extorquiam Cr$ 900
do comerciárlo Jorge Cardoso. na Praça Tiradentes.
Aristides e João Luiis diziam-se policiais da 4a DP,
para ameaçar de prisão homossexuais freqüentadores
da Praça Tiradentes e da
Central do Brasil.
A vítima, depois que recebia voz dc prisão, era espancada e ficava sem os clocumentos. Para reavé-los, era
obrigada a dar dinheiro aos
vigaristas; do contrário, era
ameaçada de ser processado
como ladrão. Na segundafeira, eles aplicaram o golpe
em Jorge Cardoso, que náo
tinha dinheiro, mas marcou
um encontro, ontem, n a
Rua Pedro I, quando levaria
o dinheiro.
O encontro foi marcado
para às 9h, mas, antes, o
comerciárlo foi à 4a DP e
apresentou queixa. Para
dar o flagrante de extorsão,
o cielcgado anotou a.s série
das notas.
Detetives ficaram em
pontos estratégios e, quando Jorge Cardoso deu o dinheiro ao advogado, este
recebeu voz de prisão. Joáo
Luis tentou fugir, mas foi
preso. Na DP, ficou constatado que ele usava o nome
do inspetor Júlio Cardoso,
da Sceáo de Investigações
da 4a DP.

O 3o Tribunal do Júri recebeu, ontem, o auto
da prisão em flagrante do soldado da PM César
Barbosa da Silva, que matou o operário João Luís
de Almeida, quinta-feira passada, na Cruzada São
Sebastião. O inquérito, da 14.*1 DP, alega
o militar matou no exercício de suas funções,que mas a
família do morto contesta essa versão, dizendo que
a arma encontrada junto ao corpo foi colocada peIa Policia Militar.
O revólver encontrado junto ao corpo de João
Luís é de marca desconhecida, calibre 44, niquelado e sem número. A família do operário disse que
ele nunca conseguiria esconder uma arma lão grande dentro do calção, sem que ninguém notasse. O
comerciante David Gomes de Amorim' que acusou
João Luís e um outro elemento dc terem tentado
furtar-lhe um engradaclo de cerveja, não está certo
de que a vítima estivesse armada.
OS SOLDADOS

"desde
po" — disse ele —quando trabalhava no Colegio Rio de Janeiro. Inclusive, ele sempre pendurava.
contas: náo havia motivo,
portanto, para ele roubar o
bar".
A família tem certeza dn
que João Luís foi perseguido até a Cruzada São
Sebastião, onde morava há
20 anos, encurralado no 2"
andar e morto com um tiro
á queima-roupa.
"Só
pode ter sido morto
dc perto — disse a mãe do
operário. D Maria Chaves
de Almeida. "Ele caiu junto
da escada e náo havia mais
espaço para correr. O soldado podia ter dado voz cIp
prisão, em vez de atirar. Foi
covardia. O soldado ficou
com medo, quando meu lilho pós a mão no bolso de
trás. para tirar seu documento, a carteira profissiona!."
A mulher de João Luís,
Maria de Fátima Ferreira,
disse que soube, logo em
seguida ao acontecido, que
o marido havia sido baleado
e correu para vê-lo.
"Cheguei
à entrada do
bloco 2 e já estava tudo cercado por soldados da Policia Militar. Eles não deixaram eu subir para ver o
corpo do meu marido. Soube. depois, pelos vizinhos,
que ele ainda viveu um pouco, depois de baleado."
O cunhado de João Luis,
Ademir da Silva Pes.sanha,
pintor de paredes, afirmou
que chegou a ver o soldado
que matou João Luis descer
as escadas correndo. Ele se
encontrava, na ocasião, pintando um apartamento do
bloco 2.

Dc acordo com o depoimento do cabo Luis Ricardo
Lopes de Guimarães — que
chefiava uma patrulha da
PM — o grupo estava, por
volta das 17h de quintafeira, fazendo a ronda normal. na altura do Jardim
de Alá, quando viu um homem correndo com um saco
nas costas, atitude que considerou suspeita. O cabo já
ordenara a detenção do individuo, quando se aproximou da patrulha o comerciante David Gomes d e
Amorim, queixando-se d e
que acabara de ser furtado
por dois elementos.
A patrulha transmitiu
um alerta pelo rádio e saiu
cm perseguição ao suspeito,
conseguindo prendê-lo perto
da Cruzada São Sebastião.
Faltava, porém, prender o
segundo acusado
pelo
comerciante, que era João
Luis de Almeida, perseguido
pela patrulha, até ser
encurralado no 2° andar do
bloco 2 do conjunto habitacional.
O cabo Luís Ricardo LoCuritiba — Em segundos,
cinco homens armados as- es de Guimarães acresceusaltaram ontem, no Centro tou que João Luis, ao ver
de Maringá, por volta de que estava cercado, sacou
10h30m, Nelson Olívio Palca de uma arma que levava
e João Pacheco Prats. do nas costas e tentou atirar.
Banco Itaú, quando eles Foi nesse momento que o
transportavam Cr$ 250 mil soldado César Barbosa da
para depositar na agência Silva disparou sua arma —
do Banco do Brasil. Muita revólver calibre 38, n? 84.365
— e acertou o operário na
gente presenciou o assalto,
mas ninguém interveio, en- barriga. Segundo o cabo.
quanto os bancários eram mesmo caído, João Luís
forçados a entregar os ma- tentou atirar o que ele
evitou, pisando na mão dele
lotes.
e tirando-lhe a arma.
Nelson Olivio, tesoureiro
Essa também foi a versão
do Itaú, e Prats, seu auxiliar, haviam saído minutos do soldado César Barbosa
antes da agência onde tra- da Silva, que acrescentou
balham, ma Avenida Santos terem sido encontrados três MACONHA
Dumont. Andaram pouco pacotinhos de maconha
Além do revólver, a polimais de uma quadra e fo- junto ao corpo do operário.
cia. segundo o inquérito,
ram cercados pelos ladrões,
apreendeu três pacotinhos
que saíram de um Dodge O COMERCIANTE.
de maconha, junto ao corpo
Dart branco, cuja placa não
David Gomes dcAmorim. de João Luis. Seus parentes
íoi anotada.
Na fuga, o carro quase dono do Bar Rodac, na Rua dizem que a erva foi coloatropelou u m transeunte, Visconde de Pirajá, na es- cada depois, para justificar
na Avenida Brasil — princi- quina com a Rua Henrique a morte do operário e que,
Dumont, disse que João por isso, os PMs não deixapai via de Maringá —- e os Luis
e Cláudio Costa da Sil- ram ninguém subir para
assaltantes passaram
d o
Dodge para uma Brasília e va (que está preso sob a ver o corpo.
Carlos Augusto de Almeium Opala que os espera- acusação de furto) chegavam. Só à tarde a gerência ram embriagados ao bar, da admitiu que seu irmão
do Banco Itaú registrou a com um saco de mexilhões, bebia com freqüência, mas
negou
queixa na 9a Subdivisão Po- que tentaram vender. Como maconhaque ele fumasse
ou usasse armas.
ele não quisesse comprar o
licial de Maringá.
marisco, os dois tentaram O pároco da igreja da Crufurtar um engradado de zada São Sebastião e coordenador da Pastoral do Siscerveja.
Acrescentou que não está tema Penal, Padre Bruno
certo de que Joáo Luis es- Trombeta, é da mesma
tivesse armado, mas decla- opinião e está convicto de
rou ter visto um volume em que a arma e a maconha
suas costas, que parecia um foram colocadas pelos solobjeto brilhante. Ontem, ele dados da PM, depois de
confirmou essa versão e morto o operário.
"O l.v Batalhão
Ao ser interrogado, on- pediu desculpas por não fadi PM
tem, pelo Juiz Carlos Watzl, lar mais sobre o caso, ale- está sempre pr > .'òcando os
—
do 4? Tribunal do Júri
no gando que está sendo amea- moradores ia Cruzada Süo
inicio do seu julgamento — çado por moradores da Cru. Sebastião" — afirmou o pao ciclista Geraldo Ferreira zada São Sebastião. Um sol- dre. — No velório de João
da Silva, de 27 anos, ad- dado da PM permanece à Luis, eles .o*_m á capela e
mitlu ter dado cinco tiros porta do bar, para protege- quiseram revistar os seus
de calibre 32 em Olavo lo.
parentes. Depois que e u
Cícero da Silva, motorista
conversei mir te com eles,
do ônibus n? 127, da linha A FAMÍLIA
acabaram desistindo c indo
Rod oviária—Copacabana,
embora"
após uma discussão no veíA versão da família de
culo; o crime ocorreu no João Luís —
não consta AS TESTEM 'NHAS
dia 2 de dezembro e o moto- do inquérito que
policial — é inrista morreu.
A Mitra da Arquidiocese
teiramente diferente. Seu
Geraldo disse que tocara irmão, Carlos Augusto de do Rio de jauefeó designou
a campainha para descer e Almeida, carteiro da ECT, & advogado Joáo Carlos
não foi atendido, acrescen- disse que João Luís — que, Sanches para acompanhar
tando que "reclamei, por- u 11 i mamente, trabalhava o processo contra o PM
que estava atrasado para o como servente de uma em- César Barbosa da Silva e o
trabalho e ele parou 500 presa de limpeza — estava Padre Bnm:> Trombeta está
metros depois e foi dizendo: bêbado
e discutiu com o reunindo testemuniias para
"Ai, boneco. Parei aqui
e es- dono do bar.
levá-las no tribunal e pro"Meu Irmão era frequentá parado. Se quiser, desça
var que Joio Luis f n moito
agora". Depois, ele veio pa- tador do bar há muito temarbitrariam-m oe.
ra icima die mim, dizendo
que ia me matar e eu dispa-

Bando rouba
Cr$ 250 mü
em Maringá

Ciclista
confessa
crime

rei, já,na Rua Barata Blbel-

Moreno, tentando aparentar calma, mas acusando-se pelo leve tremor nas
mãos, que não parou de esfregar, uma na outra, Geraldo, empregado do Mercado Persa, na Rua Dias da
Rocha,
em
Copacabana,
acrescentou que atirou porque o motorista abriu uma
bolsa capanga, ameaçando
matá-lo.
"Ele não tirou o revólver,
mas já Ia abrindo a bolsa.
Não sei quantos tiros dei,
mas eu já tinha saltado do
ônibus, para evitar confusão" — explicou Geraldo,
que não tem porte de arma
e justificou também essa
Infração, dizendo que "estava armado porque fui assaltado várias vezes. Da última, estava com minha
mulher, grávida de sete
meses. Dai em diante, sempre andei armado".

LadrÕCS de

automóveis
são presos
O Setor de Roubos e Furtos da DRF conseguiu desarticular em Pilares um
grupo de seis indivíduos, inclusive três praças da PM,
envolvidos em roubos de
veículos, que eram levados
para outros Estados. Os militares foram recolhidos ao
Batalhão de Atividades Especiais da PM, em Bonsucesso, e os civis, ao xadrez
da DRF em Benfica.
Os delegados Rabindranath Tagore e José Gomes Sobrinho cercam de sigilo as
diligências, sabendo-se que
o detetive Marinho participa do trabalho da recuperação de alguns carros vendidas no Espirito Santo.
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Sobreart
amplia sea
corpo social

13

Obras da
Alimentos cio Programa <la
Cidade Nova LBA são considerados bons
recomeçam
por 56% dos beneficiados

A Sociedade Brasileira de
Educação através da Arte
.(Sobreart) está empenhada
cm aumentar o sou quadro
associativo, dentro rios pianos dc expansão e consolldação da entidade, que é
presidida por D Zrié Nnronha Chagas Freitas. O Artl, go 3? dos Estatutos conderisa sua finalidade: "valorizar a capacidade criadora
do homem o contribuir pára maior entendimento cn• tre os
povos".
Entre os objetivos da Sobreart estão o de contribuir
para a integração da arte
no
educacional
processo
favorecendo, desse modo, o
desenvolvimento da pessoa
humana; a formação técnica e cientifica de profissionais que trabalhem nas
áreas de criatividade o a
realização de cursos, estágios, seminários e programas de assessoria especial!zaria. A entidade tom sua
sede á Rua Sacopâ, 109, Lagoa.

Das sete secretarias da
Prefeitura, apenas unia —
a de Fazenda — funciona
om prédio próprio, mas,
dentro dc um ano, ficará
pronto o Centro Administrativo, com 18 mil metros
quadrados de área. A.s obras
começaram esta s o m a n a ,
com uma nova empreiteira,
quo substituiu um consórcio
falido.
Na concorrência do dczembro de 76, para as obras
finais, ela empatou com o
consórcio Carioca-Meilomac.
com um-a proposta de CrS
7f> milhões 250 mil, mas
abacoii perdendo no sorteio.
Quando o consórcio faliu,
ela foi encontrada, pois náo
havia nenhum impodimento legal, clopois de consulta
ao Conselho de Contas do
Município.
OS CONTRATOS

Uma pesquisa de amostragem realizada pela
LBA com 110 nutrizes, gestantes e mães de criãnça.s de ate três anos — entre a.s 135 mil inscritas no
Programa de Complemen tação Alimentar cia Baixada Fluminense — constai ou que o.s alimentos que
vêm sendo distribuídos desde outubro —- mamadeira, sopa e vitamina — são bons (56%), fortes
(74\' ), serviram dc complemento alimentai' (85%)
e que cada pacote alimentou em média Lrês pessoas (33%).
Até a quarta fase de distribuição — iniciada
ontem em São João dc Meriti o Nilópolis — 24 mil
300 pessoas inscritas não haviam apanhado o.s alimentos nos 119 postos da Baixada. Pela pesquisa,
verificou-se que a grande maioria trabalha o dia inteiro e os postos só funcionam até às 16h, o que foi
considerado "insolúvel" pela LUA.
A CAMPANHA

perguntas foram formulacias e, além de verificar que
os alimentos foram considerados bons pela maioria, o.
pesquisa constatou que a vilamina, considerada ótima
por 47%, foi mais bem aceita que a sopa i ape n a s
24 %).
Uni outro tipo de vitamlna, destinada a crianças dc
uni a três anos, foi considerada boa por 04', das mães
consultadas, que qualificaram a marriadeira para
crianças cie até um ano, de
boa e fácil digestão. Quanto
ao problema rio diarréias
surgidos lia primeira fase
de distribuição om crianças
subnutridas, o assessor de
imprensa da LBA, explica
"poucos casos
são regisque
trados atualmente".
A outra pesquisa, destina,
da á verificação das 24 mil
300 pessoas que não comnos p os t os ,
pareceram
apontou como cau.sa.s mais
freqüentes o horário de trabalho (integral), motivos d-e
doenças (incluindo abortos
involuntários), e pessoas
que se lembraram da data
do programa e não encontraram ninguém nos postos.
A fase mais importante
•:1a campanha foi iniciada
ontem: a verificação d-e peso das crianças. Ao receberem a p r i mel r a ali-mentação. as crianças tiveram
seus pesos e altura anotados.
Ao final rie três meses, são
novamente medidas e pesadas para verificação "de. até
que ponto a alimentação está beneficiando os inseritos''— explicou o assessor
da LBA.

A campanha, que previa
O Contro Administrativo atingir 450 mil pessoas cáO Padre desejou que a imagem do Santo desse aos militares a sorte que deu ao Gen. Figueiredo — módulos dois e tros — rentes da Baixaria, Brasilia
começou a ser construído e Belo Horizonte, totalizou
380 mil inscritos, o que ocaem 73. Fica na Avenida Pre- sionou sobra cio alimentos
sidente Vargas, ao lado do e a prorrogação do término
Trevo das Forças Armadas, do programa, marcado para
abril, por mais dois meses.
perto da Praça da BandciSegundo a LBA, a idéia é a
ra, e integra o projeto do
rie estender o projeto a torenovação urbana -da Cida- das as regiões metropolitado Nova, o segundo mais nas do pais, o que custaria
"Espero
ao Ministério da Prevldênque essas imagens de São Cristóvão os prioritário da Prefeitura, cia Social — financiador do
depois
da
Barra
da
Tijuca.
O Hospital Universitário
Mais 43 estabelecimentos comerciais foram protejam, assim como o General João Baptista Fi- O prédio tem 16 andares e projeto, que cedeu só para
'da UFRJ realiza hoje o
a baixada Cr$ 227 milhões
multados pelos fiscais da Sunab que atuam na gueiredo foi protegido por uma igual, que recebeu ficará
ao lado de uma es— mais de Cr$ 636 milhões,
¦ amanhã, das 8h30m às 12h, Operação Veraneio: oito
em Valença, cinco em Bar- de minhas mãos quando era Comandante do 19 Re- tação do metrô, no Estacio. orçamento
realizado no ano
um seminário sobro o Si.stora do Piraí, 12 em Rio das Ostras, quatro em Men- gimento de Cavalaria de Guarda (Dragões cia InA
passado.
atual
administração
já
des, 13 em Nova Friburgo, uma em Piraí, e seis dependência), naquela época sediada aqui no bairma Regionalizado de Saúclo,
O assessor do imprensa
foz três contratos para o
no Rio. Em sete dias de inspeção, somam 93 o nú- ro".
com o objetivo de Identifida legião Brasileira de A.sCentro:
o primeiro, para sisténcia, Pedro rio Couto,
mero de autuações.
car os mecanismos que posA frase é do Padre Luís Gonzaga Ribeiro, da execução da segunda etapa explica que o programa de
No Rio, a Sunab já autuou 29 estabelecimenslbilitarão uma ação contos e os últimos incluem as Churrascarias ao Vivo igreja de São Cristóvão, ao entregar ontem esta- de estruturas, ganho pela complemen tação alimentar
junta do hospital com os
não é um projeto isolado:
(Rua São José) e Pavilhão (Campo de São Cristo- tuetas do Santo ao Comandante da 5,a Brigada de Construtora imobiliária Ca- "Funcionam
demais estabelecimentos
postos de vacivão) por não emitirem notas de despesa. Em Piraí, Cavalaria Blindada, General-de-Brigada José Fre- rioca. com proposta de CrS nação, com apoio
Secrehospitalares e médico-sani- a Padaria
Santana foi multada por fabricar pão derico Santana, ao Comandante do 29 Grupo de 22 milhões 400 mil: o segun- taria Estadual deda Saúde;
tárlos na área da Ilha do
com insuficiência de peso. A Operação Veraneio se
rio. para elevadores, com a estamos montando 30 posGovernador.
estenderá até março quando termina a temporada Artilharia Antiaérea, Coronel Sérgio Pasquali, e ao Indústria Villares. no valor tos para realização dc regisParticiparão do encontro de verão no interior do Estado.
Comandante do 19 Batalhão de Guardas, Coronel
tro civil na Baixada Flumide CrS 16 milhões 800 mil;
os Secretários estadual e
nense, além dos cursos de
Geise
Ferrari,
na
missa
em
homenagem
aos
três
INFRAÇÕES
finalmente o terceiro, para
so no pão: e Padaria Ayres
municipal de Saúde, Wop ro f issionalização grátuiacabamento do prédio, com tos". Ele acrescenta que já
por falta de tabela. Em Rio militares, que estão deixando seus postos.
odrow Pantoja e Felipe CarEm Valença, os fiscais au- cias Ostras (Município de PÉTALAS DE ROSAS
'.simplicidade c
autentiçida- o consórcio Carioca-Mel- está em funcionamento um
doso, o diretor geral do Hos- fcuaram os seguintes estabe- Casimiro cie Abreu i a Suele
do.s
oficiais
estão se lomac, numa concorrência posto piloto de distribuição
quo
pitai Universitário, profes- lecimentos: Hotel São Do- nab multou quatro padade alimentos, que além desNo momento em que os despedindo" e entregou a em
que houve empate com te atendimento, faz regissor Clementino Fraga Filho, mingos, com 13 multas por rias. um açouguc e sete ba- militares entraram na Igre- cada um uma imagem de
falta de tabela de preços res. por sonegação de docutros civis para aqueles que
com suas mulheres, 40 São Cristóvão, dizendo que a Ecel.
e representantes do INPS, nos aposentos; Supormorcamentos. fabricação de pão ja,
Quando o consórcio faliu, náo o possuem. O posto pialunos
da Escola Solar Bo- "há muito tempo eu deiFundação Oswaldo Cruz, dos Floresta, por venda de com insuficiência de peso c
zorra de Menezes, que estauma estátua igual a essa ao tentou-se uma forma juridi- loto funciona na Rua KergiHospital da Aeronáutica do sal com insuficiência de pe- majoração rios preços rie vam espalhados
banComandante
do 19 Regi- ca para que uma idas con- nalclo, 2, Nova Iguaçu.
pelos
Galeão, Hospital P a u 1 i n o so c falta de tabela: Supor- produtos tabelados.
cos, jogaram pétalas dc ro- monto rie Cavalaria d e
— no caso, a Melmercados 79. por majoração
PESQUISA
Em Nova Friburgo, os fis- sas para o alto e a Banda Guardas que estava do mu- sorciadas
Werneck, Hospital N S do no
preço dos refrescos; Ho- cais multaram 13 estabclc- Sinfônica
lomac,
a outra passou
pois
do
I
Exército
codança para Brasilia. Anos
Loreto, unidades sanitárias tel São Benedito, com 58
A LBA realizou duas pesdo Zumbi e da Freguesia. multas por náo emitir notas cimentos: Distribuidoras de meçou a tocar Largo, de mais tardo, quando fui a a ser considerada inldônca
Haendel.
Bebidas
Av.
quisas
paralelas: a primeira
—
Brasilia.
da
Halia
a
estátua
estava
n°
8
continuasse
obra
sozia
Organização Panamericana do despesa e falta de preços (por majoração de
Os homenageados senta- em sua casa. Esse Coman- nha. o
para verificar a aceitação
preço
nas diárias nos aposentos;
não
foi
que
possível,
dos alimentos e a outra padas cervejas) e E. Musi pelo ram-se na primeira fila. dante é o General João
Ide Saúde, OMS e da Fun- Hotel Imperial,
com 31 muiporque a empresa não dera constatar porque 18';.
dação Kellog.
tas por falta de tabela c de mesmo motivo; Distribuído- junto com o Administrador Baptista de Figueiredo, que monstrou condições,
dos inscritos no Programa
segunra
rie
Regional
Bebidas
de
São
Cristóvão.
Clama,
teve
a
Cris.
do
São
por
proteção
O encontro, no anfiteatro relação dos serviços; Hotel
náo usufruíram de seus
descümprir normas de co- José Pncci, para assistirem tóvão. Espero quo vocês do a Secretaria Municipal
do Hospital Universitário do Glória, com 30 multas pelo mercialização; JK Hotel,
à missa celebrada polo Pa- também guardem a.s está- dc Obras. Então, por ter ha- carnes. Na primeira fase, 11
mesmo
motivo;
Hofol
Boa
Fundão, é para identificar
Vista, com 90 multas por por falta de tabela; e Pani- dre Luis Gonzaga Ribeiro, tuas para que possam ter vido o empate na concorficadora Agmar pela mes- pároco da Igreja há mais sorte".
as atividades básicas desti- falta dc 2a. via das
notas
O General-de-Brigada Jo- rência, tornou-se possível,
nadas a proporcionar me- de despesa c dc tabela; o ma infração, além dc nove de 20 anos. Perto do altar,
bares
infrações
lado
ficaram
do
direito,
alu.
Frederico Santana, casa- depois de consulta ao Condiversé
por
lhor cobertura de saúde à Mercearia Valença, por dessas. Em Mendes, cidade pe- nos do Instituto Cylcno e do. 54 anos, comanda a 5a selho de Contas, a transfecumprir
normas
de
comerpopulação local e a maneira
quena do Sul fluminense, a do Colégio Pedro II, com Brigada de Cavalaria Blin- rência do contrato
para a
de operacionalizar o progra- cialização.
Em Barra do Piraí, foram Sunab multou quatro esta- bandeiras de suas escolas. dada há dois anos. No pró- Ecel, pois uma nova concorma d o c e n te-assistcncial, autuados o Restaurante beleclmentos: Silva Super- Do lado direito, crianças do ximo dia 31. passará o Coalém da caracterização dos Belvcderc. com sete multas mercados, por vender arroz Colégio Brasileiro .dc São mando ao General Eraldo rência atrasaria ainda mais
Cristóvão e alunos do Senai. Tavares Alves e ingressará as obras.
niveis de responsabilidade por sonegação de documen- sem classificação de tipo;
Um
Braz
garoto segurou a ban- no curso da Escola Superior
Mercearia,
Na obra trabalham 120
O Secretário estadual de Fazenda, Luiz Rogéfalta
de
tos
o
falta
por
dc tabela; Lan-de cada instituição.
chos e Restaurante R i o tabela; Hotel Caluje, com 20 deira da Estação Primeira de Guerra.
operários da Ecel, mas a Se- rio Mitraud, ao assinar a Resolução n.° 238 reguO Coronel Sérgio Pasquali
Branco, por sonegação dc multas por não afixar tabe- dc Mangueira.
Na igreja havia cerca dc comanda o 2? Grupo de Ar- cretarla de Obras estima o lamentando o Decreto n.° 1 651, de 05/01/78, autodocumentos: Joá Mercearia, la nas diárias dos quartos;;
número total em torno de rizou os servidores civis da administração direta a
por descümprir normas de e Padaria e Confeitaria Ca- 300 pessoas, na maioria ofi- tilharia Antiaérea há dois
comercialização: Padaria ramez, por fabricar pão ciais do Exército o da PM, anos e também deixará seu 200. A inauguração do Cenpleitearem averbação de consignações em folha de
além de industriais, comer- posto para fazer curso na tro está
Big, por insuficiência dc pe. com insuficiência de peso.
prometida para feciantes, membros do Rotary Escola Superior de Guerra.
pagamento em favor de entidades previamente cieClub. do Lyons, escoteiros Depois rie amanhã o Tcnen- vereiro do próximo ano. denciadas
pelo Estado.
(do 299 Grupo de Escotei- tc-Coronel Nivaldo Pinheiro Apenas a Secretaria dc Fazenda ocupa um prédio próEsse benefício, que atinge servidores dc qualros, com sede em São Cris- Pinto o substituirá.
Devido às obras de urbatóvão), professores e um
O Coronel Geise Ferreri, prio, na Rua Santa Luzia,
nização da Avenida Presiquer categoria, inclusive os inativos, deverá ser sogari, Alfredo Amancio, com de 49 anos, deixará o Co- no Centro. As de Educação
dente Vargas, entre as Ruas
licitado
através de formulário padronizado — pedio uniforme da Comlurb.
mando do 1? Batalhão de
Uruguaianas e 1? do Março,
(na Rua do Riachuelo), Tu- do de consignação em folha de
—
No
final
da
missa
Guardas
instrutor
ser
que
para
terminaram as 142 vagas
pagamento — e predurou 20 minutos — depois da Escola de Comando e Es- rismo (Rua São José), Saúcom
a
entidade
beneficiária
em
para estacionamento exisconjunto
enchido
que a Banda tocou Salmo tado-Maior do Exército. Se. de (Avenida Rio Branco),
tentes no local. Agora, os
à
Federação
das Assodesconto
encaminhado
do
e
A partir de setembro, parte do gás de cozinha IS, de Haendel, o Padre rá substituído pelo Coronel Planejamento (Praia do
motoristas ficaram com as
Luis
Gonzaga
fez
breve
disPaulo
Almeida
Cardoso
a
Estado
Servidores
Públicos
do Rio
do
ciações
dos
140 na pista central da Ave- que abastece o Rio será extraído do lixo, em uma
Flamengo) e Obras (Rua
curso, no qual destacou a partir dc hoje.
nida Presidente Vargas, proporção de 20% do total distribuído
Janeiro.
Fonseca Teles, em São Cris- de
pela Compapróximo a Rio Branco, c os nhia Estadual do Gás. Em fevereiro, terão início as
tóvão) funcionam em pré- O PROCESSO
tos mensais rio servidor, caestacionamentos ao longo obras
a
canalização
do
para
aterro
do
dios
saalugados.
produto,
berá á Superintendência tia
ria primeira avenida.
Para impedir a ocuparão nitário do Caju, até a CEG, em São Cristóvão.
A Superintendência d a Despesa do Pessoal a resO projeto para a produção do gás, através do
das vagas, foram colocados
Despesa de Pessoal mante- ponsabllidade de comunicar
Mocos de concreto em torno processamento do lixo, está concluído e sua exerá contato apenas com a o fato ás entidades consigO Administrador Rcgiobásico, ressalta que na Juda área anteriormente utili- cução está dependendo apenas de recursos finanFederação das Associações natárias interessadas e ao
nal
São Cristóvão, José risdiçâo do bairro não exiszada pela Coderte. No loca]
para efeito de registro nas servidor, ressaltando que o
ceiros (Cr$ 21 milhões 300 mil) que serão financia- Puoci,de destaca
o progresso te este problema, porque
dentro de sete meses, sur- dos
fichas
financeiras indivi- servidor exonerado mante"com
800 indús- inúmeros serviços públicos
pelo Conselho Nacional do Petróleo. Com esta do bairro
duais dos servidores. Os pe- rá entendimentos diretaglrão quatro pistas de rola- finalidade,
mais
de
3
lojas
estão
funcionando
no
trias
e
mil
será
bairassinado hoje, em Brasília, convêmento, calçadas para pedidos d e credenciamento, mente com as entidades
comerciais, mas lamenta "a ro. Quando surge qualquer
destres e dois jardins junto nio entre o Ministério das Minas e Energia, a
como consignatárias, serão consigantárias para soluausência de terminais para tipo de problema assim, é
à igreja da Candelária. As Comlurb e a CEG.
entregues pelas entidades cionar os compromissos aslogo resolvido.
coletivos, que transportem
A falta de água há quase
sumidos. No caso do servi.obras estão a cargo da PreTambém o policiamento um mês em Duque de Ca- representativas de classes dor ativo, deverá a Superlnmento, apenas na Califór- a população flutuante, mais
feitura, que investirá Cr$í0 MÉTODO PIONEIRO
dos servidores, bem como
de
São
de
400
mil
Cristóvão
não
faz
se
xias levou ontem o presipessoas, para
rílá (EUA) este método é
tendência da Despesa do
milhões.
A captação do gas, a ser utilizado.
uma população fixa em tor- notar, porque a própria pre- dente da Câmara Munici- seus anexos, em apenas Pessoal ser
cientificada
Com o objetivo de permtuma
Federação
via
à
das
sença das unidades milita- pai, Vereador José Carlos
O cronograma para a no de 100 mil habitantes".
hábil, de acordo
tir a urbanização da Avem- utilizado na proporção de
cm
tempo
Associações
de
Servidores
'"da
Os ônibus que passam por res — 16 destacamentos do Lacerda, a interditar, por
Presidente Vargas, fo- 20% pela CEG, será feita no execução do projeto (estucom os prazos-limite du
Hterro sanitário do Caju on- do, captação do produto e São Cristóvão são prove- Exército e dois da Polícia tempo indeterminado, o Públicos, que, como entida- folha de pagamento, dos
Tam
extintas
a.s
58
vagas
de
centralizadora,
os
enca"em
—
Militar
distantes
afasta
nientes
de
locais
os malícl- edificio em que funciona
frente e a.s 43 atrás da de, atualmente, segundo o canalização) é de 13 meses
minhará ã Superinten- acertos efetuados com a cnda Candelária e 41 chefe do Centro de Pesquisas mas o engenheiro Álvaro e não atendem bem aos tores, que se sentem atemo- aquela Casa legislativa, por dência da Despesa de Pes- tidade consignatária para
jTgreja
"das
Aplicadas da Comlurb, en- Catanhede disse que, com usuários, em número cada rizados no bairro.
falta de condições higiénias.
da Secretaria de Fa- a manutenção de consig"Ruas 181 existentes entre as
Os vereadores que no re- soai
Uruguaiana e Rio gcnhelro Álvaro Catanhede, a assinatura do convnio vez maior. Na hora do rush
zenda no prazo máximo de nações com valores ajusta—
—
POLUIÇÃO
José
Puoci
diz
o
Sr
é
cesso
das Câmara já gastaT3ranco. Ontem, começaram estão enterradas cerca de hoje e a conseqüente obdos a margem cònsignável
ram por conta própria CrS 6 24 horas.
10 milhões de toneladas de tenção de recursos, permiti- muito difícil um lugar nos
disponível, e eventual alteja. ser removidas as cabines lixo, das
do
vaelevação
Outro problema apontado mil na compra de pipas de
Qualquer
..onde ficavam os funcionaração de prazo de resgate
quais 70% se de- rá que as obras de canali- coletivos. Perde-se muito
'.rios
compõem e produzem gás. zação lio gás, do Caju, até tempo até conseguir uma pelo administrador Pouci é água para que pudessem lor ou aumento de prazo, de se se tratar rie compromisso
da Coderte.
já averbadas, com tempo certo.
.ZPara impedir que o.s esta- A previsão é de serem pro- São Cristóvão, sejam inicia- vaga. o que provoca desgas- o da poluição, provocada funcionar ali a bibliotreca, consignações
pelas indústrias do bairro. o jardim de infância e um deverá obedecer o mesmo
.cionamentos extintos los- duzidas, diariamente, cerca das em meados de fevereiro. te muito grande.
Tendo em vista que a
Segundo afirma, o impasse teatro com 600 lugares, de- processo exigido na primei- Decreto n' 1 651 estabelece
.Jsern invadidos, já que os de 430 metros cúbicos dc Ele prevê que, cm setembro,
alteJá
ra
a
consignação.
vem sendo resolvido satisfa- cidiram não mais se cotizar
Jjlocos de concreto tipo gelo gás.
a CEG já esteja recebendo UMA SOLUÇÃO
que somente serão averbatoriamente através de en- em vista da inexistência de ração das condições origi- dos em folhas dc
Jbaiano poderiam ser remoEm principio, segundo o o produto que será misturaPara solucionar o proble- tendimentos junto aos cm- perspectiva de solução para nais da averbação, que re- mento os/d escont paga_jü dos, ontem havia um PM engenheiro da Comlurb, o do, gradativamente, até o
ps desuite em redução de valor correntes de empréstimos
ma,
o Administrador pre- presários, no sentido de se- o problema.
.no local. As 140 vagas na gás será produzido com a máximo de 20%, ao gás de
bem
como
o
ou
de
bairro,
rem
tende
humanizar
o
encontradas soluções
prazo,
O presidente da Câmara
em dinheiro quando concepista central tiveram boa totalidade do lixo já aterra- nafta, obtido através de diatravés da construção de que evitem o mal. Assim, a disse que a estação de tra- cancelamento d e consig- didos
procura. Elas são utilizadas do mas ele admite a possi- gestão anacróbica.
pelo Iperj e Caixa
conjuntos residenciais, do Usina dc Asfalto, um dos tamento e a adutora que nações, poderá ser feit0 por Econômica,
, por duas horas ao preço de bilicíade d c , futuramente,
ficando expresTécnicos da CEG infor- interesse
servidor,
iniciativa
do
da
das
empresas
imoagentes
contam!servem
grandes
à
cidade
fora m
,. Cr$5. Quanto à criação de haver uma separação ria maram que, em principio,
samente vedado, a partir rie
consignatária
ou
entidade
forçariam
nadores
a
biliárias,
rio
bairro,
adoconstruídas em 1958 c enque
já
mais algumas para comperi- matéria-prima, ou soja, o serão substituídas, diária5 de janeiro, o acolhimento
sar a extinção das 142 no- que produz e o que não pro- mente, cerca de 10 a 18 to- criação de terminais de óni- tou aparelhos antipoluen- traram em funcionamento ex-officio.
de pedidos da espécie forbus. Isso facilitaria a vida tes em suas chaminés; uma dois anos depois, com capaQuando houver a necessi- mulados por outras entidacessárias a.s obras de urba- duz gás.
neladas de nafta pelo pro- do.s usuários,
que se fixa- fábrica que trabalha com a cidade de 1 mil 200 metros dade de reduzir o valor ou des. a resolução limita a fonização, isso vai depender
O aproveitamento rio lixo duto obtido rio lixo e osta
riam nas proximidades do.s transformação de ossos em cúbicos, volume considerado suspender a cobrança dc lha dc
de entendimentos entre a para a produção dc gás do- substituição será aumentade março
locais dc trabalho. Para o adubo e funciona com má- razoável para a população consignações já averbadas, como o pagamento
, Prefeitura, proprietária cias mestiço, conforme
máximo para averinfor- da,
gradativamente,
a
t
é
Sr
José
Puoci,
tal iniciativa quinas totalmente supera- ria época, de 200 mil habi- em decorrência de perda de báção dc descontos dessa
. vagas, c o Detran. A Corier- mou o engenheiro, será um atingir o percentual rie 20%
traria grandes lucros ás das e métodos anti-hlgièni- tantes. Hoje a população emprego ou insuficiência de natureza
te fica com a adminis- siste.ua pioneiro no Brasil rio total
que foram concedistribuído
na
cidaempresas imobiliárias.
cos modificou todo seu sis- fixa do município é três ve- limite na margem consigna- didos
tração.
e, pelo que tom conheci- de.
por outras entidades
tema.
Quanto a o .saneamento
zcs superior.
tável dos rendimentos bru- até aquela data.

UFRJ terá
seminário
sobre saúde

Operação Veraneio da
Sunab multa 43 lojas na
Capital e no interior

Pároco de São Cristóvão dá
a oficiais estátua igual á
que deu ao Gen. Figueiredo

Consignação na folha de
pagamento de funcionário é
regulamentada pelo Estado

Centro tem
menos vagas
para carros Gás de cozinha extraído do
lixo começará em setembro
a ser distribuído pela CEG

População flutuante
precisa de coletivos

Caxias fecha
Câmara por
faltar água
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Brasil vai propor à Urenco
fortalecer normas da AIEA

Brasilia — O Brasil vai encaminhar
documento nos próximos dias à Urenco
— consórcio formado pela Holanda, Inglaterra e Alemanha Ocidental — propondo que os estatutos da Agência Internacional de Energia Atômica — que prevêem salvaguardas eficazes — sejam forfalecidos c aplicados, ".sem discriminacão", a todos os seus países-membros.
A.s autoridades brasileiras acham que
a medida seria suficiente para satlsfazer às exigências da Holanda em reiação ao fornecimento de urânio enriqueciclo para as usinas Angra II e Angra III.
A decisão foi tomada em reunião ontem
cm Brasilia, entre o Chanceler Azeredo
da Silveira, o Ministro da.s Minas c Energia, Shigeakl Ueki e o Presidente da
Nuclcbrás, Paulo Nogueira Batista.

AIEA garante
A decisão mostra que o Brasil não
pretende, a principio, negociar salvaguardas especiais para o contrato firmado
entre a Urenco e a Nuclebrás, mas fortaleccr através da aplicação do artigo
12-A-5, as responsabilidades da Agência
Internacional de Energia Atômica, cia
quei é membro e com a qual já tem firmado, juntamente com a Alemanha Ocidental, um .documento que garante
o
seu acordo nuclear c, consequentemente,
as atividades das centrais nucleares de
Angra dos Reis.
O documento servirá dc Base às negoeiações que deverão se iniciar brevemente com os Governos da Holanda, Inglaterra e Alemanha Ocidental, quanto
às salvaguardas adicionais pedidas pelo
Governo holandês ao Brasil. Concluídas
as negociações preliminares, os quatro
iniciarão
conversações com a
paises
Agência Internacional de Energia Atómica para que aplique, através dos mecanismos previstos em seu estatuto, especialmente o artigo 12, as regras do procedimento estabelecidas como válidas pnlo Brasil, Holanda, Alemanha e Inglaterra.
Pelo menos este é o desejo do Governo brasileiro, incomodado — segundo
se comenta nos meios diplomáticos — por
ter sido o Brasil o único país membro da
AIEA ao qual se pediu, com insistência,
salvaguardas adicionais para a implementação de parte de um acordo já garantido peia própria Agência, da
qual
são membros também os três integrantes da Urenco. Teria sido este um dos
fortes motivos para que a proposta brasileira recomende a aplicação do estatuto da AIEA "sem discriminação".
O Brasil, que a principio imaginava suficiente o documento firmado com
a Alemanha Ocidental e a AIEA, se sur-

pícencleu com o pedido da Holanda de
novas garantias* para a venda de urânio
pela Urenco, mas concordou, desde e
inicio, cm estudar a proposta feita pelr
Chanceler holandês ao Ministro Azcrcdo da Silveira, em Nova Iorque, durante a Assembléia-Gcral da ONU, em selembro.
A partir dc então, novos contatos
foram mantidos entre os dois Governos
sem se chegar, contudo, a qualquer decisão. A explicação dos diplomatas brasileiros é dc que somente há algumas semanas a Holanda formou seu gabinete.
Como se sabe, o anterior funcionava interinamente.

As salvaguardas
O Artigo 12-A-5. no qual o Brasil
pretende sejam fundamentadas as salvaguardas para o acordo entre a Urenco c a Nuclebrás, prevê que, "no tocante
a qualquer projeto da Agência Internacional de Energia Atômica, ou a outro
arranjo no qual as partes interessadas
lhe solicitem que aplique salvaguardas,
a Agência terá os seguintes direitos, na
medida em que se apliquem a esse projeto ou arranjo":
"1 —
Aprovar os meios a serem usados para o tratamento químico dos materiais irradiados, unicamente com o objetivo de garantir que esse tratamento
químico não se prestará ao desvio dos
materiais para fins militares e que se
ajustará às normas dc proteção da saúdc c às normas de segurança aplicáveis;
— Exigir que os materiais fissionáveis especiais recuperados ou obtidos como subprodutos sejam utilizados para
fins pacíficos, sob a salvaguarda continua da Agência, em trabalhos dc investigação ou em reatores, existentes ou
em construção, especificados pelo membro ou membros interessados;
— Exigir que se deposite em poder
da Agência todo o excedente de materiais fissionáveis especiais, recuperados
ou obtidos como subprodutos, além das
quantidades necessárias aos usos acima
indicados, a fim de evitar acumulação
desses produtos, sob a condição de que,
posteriormente, a pedido do membro ou
membros interessados, os materiais fissionáveis especiais assim depositados em
poder da Agência lhes serão restituídos
sem demora, para serem por eles utilizados nas condições acima especificadas;
O estatuto da Agência Internadonal de Energia Atômica, assinado por
ocasião da Conferência Internacional para a Criação da Agência, na sede das
Nações Unidas, em Nova Iorque, em outubro de 1956, foi aprovado em julho dc
1Ü57 e ratificado no mesmo ano. Além do
Brasil, fazem parte da AIEA mais 80
paises.

Giscard eleva para seis o
número de mulheres que
integram o seu Ministério

DO BRASIL

Viole ncia

Quarta-feira,

Enquanto Guiringaud cri.
ficava também o fato de
Mitterrand "ter discutido
politica externa com um
Chefe dc Estado estrangeiro", o RPR, maior Partido
gaullista e principal forca
da coalizão governamen,il,
juntou-se ao Partido Comunista nas acusações de que
Carter interferiu cm assimtos internos do pais. O Conselho Político do RPR lamontou que, durante sua
visita, "Carter tenha adota.
do um comportamento que
o levou a interferir nos assuntos franceses".
Fontes ligadas à Presidência da República assinalaram que a nomeação
de mais três mulheres pára
o Governo constitui uma reação de Giscard d'Estaing
aos Partidos que compõem
a maioria, que concordaram
com uma reduzida participação feminina nas listas
de candidaturas para as
eleições legislativas do mês
de março. Mais provável,
que supera o contingente
ainda, é que Giscard pretenda atrair o eleitorado de
17 milhões de francesas,
que supera o contigente
masculino, estimado em 15
milhões.
Das atuais seis integrantes do Governo, apenas Ali.
ce Saunier-Seite, de 52 anos,
nova Ministra das Universidades, é candidata.
A
nova Vice-Ministra do Trabalho para Assuntos Femlninos, Nicole Pasquier, de 47

anos. ocupava a Secretaria
para Problemas de Emprego. Monique Polletler, nom c a d a Vice-Ministra da
Justiça, linha .sido encarregada de estudar os problemas causados pelo uso de
drogas. As outras integrantes do Gabinete sào Simone
Veil iMinistra da Saüd e
desde 19 7 4 i . considerada
uma da.s personagens politicas mais populares d i
pais; Christiane Scrlvcner,
responsável pela proteção
ao consumidor; c Helene
Missoffe, que responde pela
área de Previdência Social.
O presidente da Confederação das Indústrias francesas, Francois Cyrac, ciassiíicou ontem de "tímida"
a plataforma eleitoral do
Governo, anunciada sábado
pelo Prcmicr Raymond Barre. Lamentou que o plano
não "siga o exemplo dos Estados Unidos e as sugestões
da Organização para o
Desenvolvimento e Cooperação Econômica" em favor
de uma poliífica de redução
da carga fiscal que permita
a expansão econômica. Cyrac criticou também o fato
de Barre não se ter referido
a uma eventual volta à pvática de preços livres, "o que
indica que o Governo continuará com a politica de
arrocho empresarial".

prossegue
na

que não serão aplicadas sanções contra correspondentes da Alemanha
"pois tal Oriental em Bonn.
atitude náo seria
própria de um Estado
democrático". O representante da Alemanha Ocidental cm Berlim Oriental,
Guenthcr Gaus, apresentou
protesto formal — que foi
rejeitado — ao Ministério
das Relações Exteriores da
Alemanha Oriental e logo
depois viajou para Bonn.
convocado pelo Ministro dc
Estado da Chancelaria,
Hans Huergen Wiscnweski.

lidos politicos c bairros cie«antes dc Roma, considera(los possíveis alvos de atenlados. Náo obstante, rcfjistraram-sc novos c li o q u c s
entre grupos extremistas c
pelo menos cinco bombas
explodiram ontem cm diferentes pontos do pais.
DC SE REÜNE

A direção nacional d o
Partido Democrata Cristão'
reúne-se hoje para examlliar a situação política,
asilada depois que o.s comenislas, socialistas, repúbiicanos e social-dcmocralas,
passaram a reivindicar ;i
presença do PCI no Govcrno. O jornal esquerdista La
Repubblica adiantou que o
Primeiro-Ministro G i u 1 i o
Andreotti apresentará sua
demissão até segunda-feira.
Andreotti, que inicialmente
se mostrava disposto a es'perar um voto formal dc
desconfiança do Parlamcnto, teria decidido renunciar
para facilitar a formação
de um novo Governo, também encabeçado por ele.
O Governo minoritário de
Andreotti permanece n o
Poder há 17 meses, graças
principalmente ao acordo
feito com outros seis Partidos políticos — inclusive
o PCI — que se abstêm de
votar no Parlamento, embora não detenham carg-os no
Gabinete. Temendo as con"
seqüências políticas dessa
posição, os comunistas, os
socialistas, os socialdemocratas e os republicanos exigiram maior participação.

?

1? Caderno

Alemães do Leste
fecham sucursal
de "Der Spiegel"

Paris — Em manobra interpretada como tenRomu — o diretor da
tàtiva de agraciar o eleitorado feminino, o Pre.siden- Pint italiana Gustavo Ghite francês Valery Giscarg d'Estaing elevou a seis o rottl, de 57 anos, cslá cm
número de mulheres que integram o Governo, ao estado grave após ter rcseis tiros tle terrorisdesignar Alice Saunier-Seite para Ministra das Uni- ceblclo
tas das Brisadas Vermelhas
Berlim — Autoridades da
versidades, Monique Pelletier para Vice-Ministra da rie Extrema
Esquerda. En- Alemanha Oriental
fechaJustiça e Nicole Pasquier para Vice-Ministra do quanto isso, direitistas ameacuram assassinar o sterc- ram ontem a sucursal dn
Trabalho.
semanário
ocidental
O Ministro das Relações Exteriores, Louis de tário-ffcral do Partido Der Spiegel,alemão
cm
represália
Comunista
italiano, Enrico
Guiringaud, criticou ontem o líder do Partido Sou in
c m represália pela pulbicação de
cialista, Francois Mitterrand, por ter procurado o Berlliifruer,
pela. morte, nos últl m o s manifesto atribuído a um
Presidente Jimmy Carter em sua recente visita à dias, dc três jovens neofas- grupo de dissidentes que se
denomina Liga dos ComuFrança. "Mitterrand pediu audiência a um Chefe eistas.
n i s t a s Democráticos Alede Estado estrangeiro mas não freqüenta o PalaQuase ,'í mil
fnmães (BDKDl.
cio do Eliseu", disse Guiringaud, referindo-se à re- ram destacados policiais
para barO porta-voz do Governo
cusa do líder do PS em conferenciar com Giscard rciriis nas estradas e giuirda aos escritórios dos Par- alemão ocidental. Khuis Bocomo representante da Oposição.
elllng, afirmou
ATAQUE A CARTER
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VIOLAÇÃO DO ACORDO
Segundo afirma a Agência de noticias ADN, da Alemanha Oriental, a decisão
se deve ao fato dc que a revista tem se dedicado a "calimiar sistematicamente e
coin má fé a República Demòcrátlca Alemã e seus cidadãos".
Karlheinz Vater, correspondente do Der Spiegel expulso de Berlim devido à
publicação do manifesto da
BDKD, disse que o Ministerio do Exterior da Alemãnha Oriental anunciou o fechamento. e m mensagem
enviada por telex à redação
do semanário, em Hambtir.
go. A sucursal estava desocopada, no momento em
que as autoridades alemães
orientais realizaram a operação dc fechamento.

O manifesto, cujos autores permanecem no anonlmato para evitar represalias, contém violentos
ataques contra a "burocracia parasitária" alemã oriental, que "explora sistematicamente a classe trabalhadora" e vive em "luxuosos chalés mobillados, com
" mais refinado conforlo
ocidental".
O manifesto ataca também a União Soviética e
demonstra c v i de n t e simpatia pelo eurocomunismo e
seus pregadores, os dirigentes comunistas Santiago
Camilo (Espanhai, Enrico
Berlinguer (Itália) e Georges Marchais (FrançaK Autoridades alemãs orientai*
afirmam que o manifesto é
urna "grosseira falsificação
elaborada pelos serviços sec r e t o s da A lema n li a
Ocidental, com o objetivo
de envenenar a.s relações
inter-alemãs".
O Governo alemão
ocidental, através do portavoz Klaus Boelling, qualificou o fechamento
d a
sucursal do Der Spiegel de
"um ca.so
grave de bloqueio
à liberdade de Informação".
E disse que "é uma violação
do acordo assinado entre as
duas Alemanhas para a
normalização de relações e
manutenção de garantias
bilaterais de liberdade de
informação de cada pais".
Na sede do semanário, em
Hamburgo, só houve um rá"A
pido comentário:
mensagem do Governo da República Democrática Alem ã
fala por si mesmo. Qualquer
declaração da editora seria
supérflua", afirmou o Gerente Comercial, Hans Detlev Becker.

Callaghan obtém acordo na índia
Robert

Dcrvel Evans
Correspondente

Londres — Na dificil questão da
proliferaçao nuclear, o Primeiro-Ministro
britânico James Callaghan narece ter
obtido algum sucesso justamente onde
o Presidente Jimmy Carter falhou, uma
semana antes. Ontem, o Prender deixou
Nova Deli conseguindo que a Índia concordasse com inspeção e salvaguardas
internacionais completas, sem contudo
assinar o Tratado de Não Proliferação
(TNP).
Como o Brasil e mais alguns países,
a índia recusou-se a assinar o TNP, alegando que o texto discriminava os paises que não pertencem ao cluoe nuclear.
A Índia é o único pais do Terceiro Mundo que já fez explodir uma bomba atòmica.

Concordância
A fórmula de Callaghan, aceita pelo
Primeiro-Ministro Morarji Desai, abrirá
todas as usinas nucleares indianas à inspecâo internacional — inclusive as usinas até agora fechadas aos inspetores da
Agência Internacional de Energia Atòmica — contanto que haja um acordo
internacional básico em relação a um
novo tratado mais amplo.
Nova Deli, contudo, não assinará o
tratado que proíbe os testes nucleares,
conforme deseja o Governo americano.
Foi a reiteração desta exigência a causa do atrito entre o Governo indiano e
o de Washington na recente visita do
Presidente Jimmy Carter.
Outra dificuldade que existia até a
visita de Callaghan era a insistência da
índia de que as cinco potências nucleares — Estados Unidos, União Soviética,
Grã-Bretanha, França e China — assinassem também o tratado. Mas como
nem a China nem a Franca participam
das negociações SALT-2 em Genebra, a
exigência simplesmente não era uma
possibilidade prática. Agora, depois da
visita de Callaghan, a índia concordou
em ver como signatários apenas os Estados Unidos, a União Soviética e GrãBretanha.
O acordo obtido em Nova Deli sublinha a perda de importância do Tratado
de Não Proliferação em sua forma atual.
Esta, pelo menos, é a posição da GrãBretanha, que atribui importância maior
à inspeção e às salvaguardas. "A índia",
disse Callaghan, "poderia aceitar salvaguardas completas sem aderir ao tratado, e por Isso ele não é essencial". Acrescontou que a China mai.s cedo ou mais
tarde concordará com este procedimento
se os demais paises nuclcarizados Iambém aceitarem.
Ignora-se se Callaghan teve o apoio
dc Washington para esse entendimento
com Desai, mas presume-se que o Departamento dc Estado tenha sido informado. O (pie continua incerto são as rea-
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ções do Congresso norte-americano. Semana passada, pouco depois da indiscrlcão que envolveu Carter — um microfone supostamente desligado permitiu
ouvi-lo comentar com o Secretário de
Estado Cyrus Vance que o Primeiro-Mlnistro indiano deveria receber uma
"carta
fria e bastante incisiva" — aiguns senadores falaram em suspender o
fornecimento de combustível nuclear a
Usina de Tarapur caso o Governo Indiano continuasse intransigente.
O que parece claro é que o fornecimento de combustível nuclear norteamericano à índia corre risco sem ampias salvaguardas, independente de uma
adesão formal ao Tratado de Não Prollferação. Mesmo que as duas negociações
SALT em Genebra terminem com a concordancia das partes envolvidas, a ratlficação pelo Congresso dos Estados Unidos não é de maneira alguma garantida.

Sucesso
O entendimento com Desai sobre a
questão nuclear foi o ponto alto do último dia das conversações de Callaghan
em Nova Deli. A maioria dos outros
tópicos da agenda estava ligada ao comércio e outras questões bilaterais.
Sua visita ao subcontinente indiano,
a terceira de um Primeiro-Ministro britanico desde a independência da índia,
apresenta alguns interessantes contrastes com a do Presidente norte-americano.
Planejada com bastante antecipação
e descendo a detalhes, muito antes do
apressado giro de Carter por sete nações,
ela está sendo realizada com discrição.
Callaghan se faz acompanhar por apenas
15 jornalistas, em comparação com os
170 que rodeiam Carter. Teve o cuidado
de incluir todos os três países da região
— Bengala, índia e Paquistão — em seu
itinerário para evitar dar a impressão
de discriminação entre o regime democrático na índia e Governos militares nos
outros dois. Seu encontro com a ex-Primcira-Ministra Indira Gandhi foi visto
como uma cortesia diplomática. E como
estadista veterano e antigo Secretário
do Exterior, ele não deu qualquer passo
em falso.
O Primeiro-Ministro do pais que antes dominou esse vasto subcontinente
como uma potência colonial foi recebido
com grande cordialidade, e sua viagem
sem atropelos já está sendo considerada
um grande sucesso.
Por trás da programação, porém, cstá a opinião dc autoridades do Foreign
Office de que a índia vem emergindo como a mai.s importante nação democrática
do Sudeste asiático, capaz dc exercer
uma influência crescente na região e no
resto do Terceiro Mundo.
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Quarta-feira,

Dayan prevê
2 meses de
negociações

Jerusalém — As vésperas da
abertura dos trabalhos da.s comissoes militares egípcia c israelense
e numa decisão que agravará a.s
controvérsias entre Israel e o Egilo, o Parlamento aprovou o plano
do Governo de Jerusalém para o
novas
estabelecimento dc quatro
colônias judaicas na Cisjordânia
ocupada.
—
As quatro novas colônias
Kernei Shomrom, Tappuali, TelKharis e Sillet E-Daher — deverão
abrigar cerca de 800 pessoas e a
sua criação, conforme declarou o
Ministro da Agricultura e presidente da Comissão Interministerial de
Colonização, General Ariel Sharon.
"obdecc a razões de segurança e
náo implicará a exproprlação da
terra árabe".

Decisão

A aprovação pela comissão
parlamentar, realizada através de
votação, surpreendeu o.s observa.dores, que consideravam o assunto encerrado, ao menos têmporariamente, cm razão da preocupacão dos meios oficiais israelenses
cm náo provocarem novos desentendimentos com os egípcios. Esses desentendimentos,
de fato,
ocorrem em conseqüência da extensão da colonização judaica no.s
territórios árabes ocupados c acabaram determinando a antecipacão, por cinco dias, dos trabalhos
dts comissões militares.
Ao determinar essa antecipaçáo, o.s dirigentes egípcios pretendiam obter de Israel o necessário
esclarecimento — ou promessa
formal — de que novas colônias
não seriam estabelecidas na puninsula do Sinai nem na Cisjordania, uma vez que isso, segundo
o Cairo, além de prejudicar o clima das negociações entre o.s dois
paises, acabaria
provocando uni
enfranquecimento da.s posições do
Presidente Anwar Saciai frente ao
mundo árabe
Quanto ao que será discutido
pelas comissões militares, pouco se
.sabe. Ontem o Primeiro-Ministro
Menahem Begin desmentiu categoricamente as noticias divulgadas
pela imprensa norte-americana —
e atribuídas a fontes do Deoarta-

ACORDO COMPLETO
O Príncipe herdeiro saudita, Faiçal, comentou que
a conversa com o Xainxá
do Irã abordou temas "delicados", mas que se chegou
"a um acordo completo" sobre todos assuntos, que
incluíram o conflito do Oriente Médio, a política pctrolifera, relações bilaterais
e a situação na região conhecida como "Chifre da
Africa" (disputa entre Somália e Etiópia).

Quer dizer que os carros que andam por aí
não são feitos como o Fiat 147?
Não. Com raríssimas exceções, os carros
que você vè por aí não foram nem planejados
nem construídos como o Fiat 147.
Não porque eles não quisessem. Mas para
fazer com sucesso um carro durável, econõmico e inteligente, você vai precisar de uma
coisa que ninguém mais tem: a tecnologia
avançada da Fiat.
Neste anúncio nós gostaríamos de lhe
mostrar que tecnologia não é uma simples
palavra de efeito.
Um dia todo mundo vai projetar um carro
como nós projetamos.
Sabe onde nós fomos testar os modelos que
nossos cientistas e engenheiros criaram?
Num túnel de vento, da mesma maneira que
são testados os aviões antes de serem
construídos. Assim, às custas de muito suor
e alguns resfriados. nós chegamos às linhas
ideais do nosso carro: suaves e discretas por
tora. com menor resistência ao ar (menor
resistência = menor consumo). E espacosas e racionais por dentro, para que os
passageiros tivessem todo o conforto (você
sabia que 80% do espaço ficou reservado
para os passageiros e bagagem?).

100

surpreendente

||jj:|A

¦

-i J

'J,^

mento de Estado — dando conta
dc que Israel ofereceria ao Egito,
em troca de suas colônias no Sinai,
parte do deserto do Ncguev que so
encontra dentro das linhas determinadas pela partilha palestina,
cm 1047.
O Premicr disse, também, que
até ontem não havia recebido qualquer informação oficia! do Governo do Cairo de que o Egito rcclamarla também a Israel uma indenizaçáo de cerca de 2 bilhões de
dólares pelo petróleo explorado pelos israelenses nas jazidas do Sinai
ocupado, no periodo de 19C8 a ".971,

Rumores
Um dos rumores sobre a eventual agencia de trabalho da comissoes do Cairo afirma que o Egito
exigiria de Israel um prazo de 10
meses para que o seu Exército se
retirasse completamente da Península do Sinai, incluindo-se, ainda,
o desmantelamento
das colônias
judaicas na região.
O.s israelenses, por seu turno,
pretenderiam que o prazo para a
retirada de suas tropas do Sinai
fo.sse, no minimo, de três anos, que
.suas colônias permanecessem onde
p.stáo e que a região fo.sse dividida
em três áreas, duas das quais ficariam sob supervisão temporária da
ONU. Israel quer também que o
Egito promova, rápida e progressivámente, a redução de seus eletivos militares no Sinai, para uma
normalização, de fato, e não só de
direito, da situação na Península.
Outras especulações Insinuam
que Israel estará preocupado, isso
sim, em manter uma presença mllitar e civil nas regiões de Rafiah
e Baia de Salomão, que seriam restituidas ao Egito ao final de três
anos.
Entre todos esses rumores
que florescem e são alimentados
por uma imprensa faminta de informações, uma coisa parece certa. pelo menos aparentemente: Israel não estará disposto a devolver
au Egito a cidade dc Yamif. pivô
das controvérsias que, nos últimos
dias. têm provocado ásperos pronunciamentos por parte do.s líderes
dos dois paises.
O Ministro para assuntos de
emigrantes, David Levy, visitou on-
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Esta pequena maravilha foi instalada transversalmente e as conseqüências são fáceis de
perceber.
¦Primeira: a
potência é transmitida diretamente às rodas. Assim nós eliminamos peças
complicadas e pesadas, que roubam potência
e aumentam o consumo do motor. Segunda:
os passageiros ganharam ainda mais espaço.
Agora quem vai de lado é o motor e não eles.
Terceira: motor na frente sempre foi mais
seguro que motor atrás, certo?

\ lugcni

misteriosa

E para temperar ainda toda essa salada de boatos e ações que
parecem apenas destinadas a antagonizar os interlocutores no diálogo entre Jerusalém e o Cairo, resta como pano de fundo a misteriosa viagem, ontem, a Bucareste,
do diretor-geral do Gabinete Israelensc, Eliahu Ben-Elissar. ComcnIa-se que ele levou uma mensagem
secreta e pessoal ao Printeiro-Mihistro Begin ao Presidente Nicolas
Ceausescu.
"Que mensagem é essa?", indagam os jornalistas. "Sem comentários", respondem com ar glacial
os porta-vozes governamentais.

E como se isso não bastasse, os freios têm
circuito hidráulico duplo: mesmo que um deixe
de funcionar, há sempre um outro circuito em
ação.
Já os pneus têm que ser radiais.
Todo mundo sabe que eles são mais seguros
e duráveis.
0 que ninguém sabe é que o Fiat 147 é o
único carro'da sua categoria com suspensão
especialmente projetada para usá-los.
Conforto não significa exatamente colocar
um sofá dentro do carro.
Nós não temos nada contra um sofá bem
mole e fofo para você assistir televisão.
Mas nós somos os maiores inimigos de
bancos que deixam você relaxado e os
seus reflexos também.
Tanto no trânsito da cidade como na
estrada.
Por isso, os bancos do Fiat são anatômicos.
Dão firmeza e não deixam você ficar
cansado.
E atrás dos passageiros quem também vai
viajar com muito conforto são as malas.
Aliás, muitas delas porque no Fiat cabe
muito mais bagagem que em qualquer
carro da categoria dele:
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Agilidade c isso: ele vai de 0 a 100 km/h em
. 17.77 segundos.
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Quem sabe, um dia eles colocarão o motor
transversalmente como nós colocamos.
Vai ser difícil encontrar um motor mais
moderno e econômico aqui no Brasil. Ele tem
55 CV de potência, comando de válvulas no
cabeçote, e é refrigerado a água, com circuito
selado.
Exige um mínimo de manutenção, é extremamente ágil. e, como todo mundo já sabe,
faz até 16 km com um litro de gasolina.

ESPECULAÇÕES

Em Bancoc, centro das
especulações sobre o conflito fronteiriço, "fontes especlalizaclas" disseram a Joel
Henri cjue o.s vitnamitas
agora controlam todas as
estradas que dão acesso ao
Vietnã. E, sobretudo, as Rodovias 19, 7. 13 o 14 (que
descem o planalto e cruzam as Províncias de Anh
Loc e Tay Ninh, ao Norte do
Bico do Papagaio). A mesma versão indica que o contròle se estende também à
Rodovia Número Um. que
atravessa o Bico do Papasaio cm direção a Ho Chi
Minh,
Henri explica no seu des"é
dilicil saber
paclio que
quantas são as baixas regisIradas de um e cie outro la-

Moscou — A União Sovlctica lançou ontem ao cspaço, ns !!li3()m (hora fie
Brasília) a nave Soyuz-37,
tripulada pelos eosmonaulas Vladimir Janibckov e
OIcr Makarov, que tentarão
um acomplamenlo duplo
com a estação orbital Sal.vul-li, à qual já se encontra engatada a Soyu'£-2G
desde o dia 11 dc dezembro, segundo
a agencia
Tass.
A Tass afirmou ainda
que os sistemas de bordo da
Soyii7,-27 estão funcionando
bem e que, se tudo correr
como previsto, a nave dcverá estar cm posição dc
acoplamento hoje à tarde.
A estação Salyut-6, lançada
cm órbita em setembro de
1S77, c considerada
pelos
cientistas soviéticos a mais
avançada que já produziram.

cio". Mas assinalou que, "ao
que parece", o.s cambojanos perderam desde 31 de
janeiro "pelo menos 10 mil
dos 80 mil homens que formam seu Exército". E a.s
baixas vietnamitas "não ttltrapassaram possivelmente
mais que um quarto das de
seus inimigos".
Outras fontes lailandesas,
ouvidas pela Agência UPI,
afirmaram que "todas as informações disponíveis da
frente de batalha" indicam
que houve pequenos choquês desde o fim da semana
p a s s a cl a. Acrescentaram
que, provavelmente, as proelamações da Radio Phnom
Pcnh destinam-se mais aos
próprios cambojanos e, fimdamentalmcnte, a conseguir
apoio dos Governos antivietnamitas da região.

ACOPLAMENTO DUPLO
Especulações sobre a possibilidade de os soviéticos
tentarem
o acoplamento
duplo eram feitas desde quo
a Soyuz-26 — tripulada por
Yuri Romanenko c Georgy
Greeliko — se uniu à SaIyut-G por uma entrada
ainda não usada, deixando
a principal livre para ou(ra nave.
Ao todo, as três naves
formarão uma estação orbital de 30 toneladas, e com
um volume habitável de 131)
metros cúbicos. Embora seja maior que a estação soviética, o laboratório espaciai norte-americano, Skylab — lançado cm 1973 —¦
dc 470 metros cúbicos habitáveis e 140 toneladas, nunca foi ocupado por mais de
três cosmonautas ao mesmo tempo.
Especialistas espaciais dc
vários paises acreditam que
o objetivo final do programa da Salyul c manter a
estação orbital permanen.temente tripulada. Nesse
caso, se confirmariam as
hipóteses levantadas nos
meios cientistas e militares
internacionais de que a.
URSS estaria interessada
na construção de uma autêntica base espacial.
O Tencnte-Coroiiel Jantbckov, comandante da missão, de 3G anos, c piloto
instrutor da Força Aérea
soviética e começou seu
treinamento espacial ern
1970. Makarov, de 45 anos,
c o engenheiro de bordo da
cosmonave c herói nacional. Já fez dois vôos espaciais, sendo que o segundo,
o do Soyuz-18, foi interrompido logo após a largada devido a um defeito técnico, que forçou Makarov
a fazer um pouso dc emergència na Sibéria, em J975.
O jornal soviético Pravda assinalou que, devido a
sua longa permanência no
espaço, os cosmonautas da
recebendo
Soyuz-26 vêm
assistência de uma equipo
de psiquiatras baseada na
Terra, que procuram manter seu equilíbrio psíquico.

Refugiados na Tailândia
esperam há Ires anos
Henry
Aruwjaprulhct. Tailândia
— Com as cidades cambojanas esvaziadas de seus habitantes, que foram reagrtipados em comunas rurais,
um pedaço de terra árida e
arenosa, próximo desta cidade tailandesa de fronteira, talvez .seja a maior cidade do Camboja, no momento. Mais de 7 mil 300 pessoas aguardam num campo
de refugiados noticias dc
rtovos lares qu'3 lhes serão
atribuídos.
Como a maioria está
aguardando ha quase três
anos e o ritmo de partidas é
inferior a 100 por mês, a
esperança está de.saparecendo e a apatia tomando
conta de todos. Além de
amontoados, sem ter o que
fazer e em condições primiUvas de vida, a maioria dos
cambojanos sofre com a separação das mulheres ou
maridos, filhos e parentes,
e com a probabilidade de
que muitos dos que não puderam escapar com eles foram mortos na devastadora
revolução do Camboja.
VIDA MISERÁVEL
O campo já estava superlotado quando apenas 4 mil
refugiados viviam aqui até
julho último. Mas, naquele
mês, as autoridades tailandesas arrebanharam 3 mil
cambojanos que vinham vivendo tuna vida normal na
região da fronteira, principalniente cultivando a terra que arrendavam. Alguns
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estavam na Tailândia há
muitos anos, outros vieram
durante a guerra e outros
mais fugiram do Camboja
depois da vitória comunista
e encontraram abrigo na
minoria
cambojana desta
região etnicamente
mesciada.
O novo confinamento parece ter sido provocado pelo
crescente sentimento anticambojano nesta área, sempre presente e, desde o ano
passado, alimentado pelas
incursões cambojanas nas
aldeias tailandesas na fronte ira.
O fluxo de refugiados do
Camboja foi praticamente
estancado. Ninguém sabe ao
certo se isto é resultado dos
esforços das
autoridades
cambojanas para detê-lo,
ou de uma atitude tailandesa de que qualquer cambojano que cruzar a fronteira
é um intruso comunista a
ser fuzilado. Muitos homens
nas aldeias de fronteira rcceberam armas para autodefesa.
A suspeita tailandesa em
relação aos cambojanos que
cruzam a fronteira é livremente manifestada, e as
noticias de mortes, prisões e
maus tratos de refugiados
são freqüentes, embora não
confirmadas. Pessoas neste
campo informaram que uma
noite, em novembro passado, oito refugiados recémchegados
foram
levados,
com os olhos
vendados, e
nunca mais foram vistos.
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Soyuz-27

Bancoc — Em notas contraditórias, ao mesmo
tempo em que anunciou a ocupação cia Capital da
Província de Mondolkiri (Sen Monoron) por tropas
vietnamitas, a rádio Phnon Pcnh garantiu que combatentes do Camboja "expulsaram os invasores e no
momento liquidam os remanescentes que estão denIro de nossas fronteiras".
As notícias de Bancoc também são confusas:
enquanto Joel Henri, da Agência France Press, garante que "os combates cessaram e oito divisões vietnamitas consolidam suas posições dentro do Camboja", Dcnis Gray, da Associated Press, afirma que no
momento Hanói tenta isolar o Nordeste do Camboja c milhares dc pessoas estão morrendo na luta.

EM

60
ti Em 4.' marcha, ele leva apenas 17,17 segundos
40 11 para ir de 40 a 80 Km/h,

Camboja anuncia expulsão L
do invasor mas divisões do
Vietnã consolidam posição lança

The

70
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CliiinaiKivilili

tem Yatnit e assegurou aos mora"Israel
locais
dores
jamais
que
abandonará" a cidade à adminisExplicou arribem
1 ração egípcia.
que Yamit se encontra no topo da
relação de prioridades do Governo
Israelense c que "todos os esforços
serão consagrados, a fim dt: promover o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dc seus habitantes".
Ao mesmo tempo, financistas
israelenses revelaram que investirão G milhões de libras israelenses
icerca dc CrS 6 milhões 400 mil)
na construção de moderníssimo honum
tel no perímetro de Yamit,
projeto que contará também com
o.s necessários incentivos fiscais do
Governo. E mais: respondendo a
anúncios publicados pelo próprio
israelenses,
Governo nos jornais
sob o titulo Construa a Sua Casa,
centenas cie pessoas acorreram a
Yamit c ontem, em apenas duas
horas, compraram 15 lotes na cidade.
Tudo isso, evidentemente mostrará (pie a.s posições do Egito o
Israel a propósito do futuro do Sinai ocupado estarão longe de ser
conciliatórias. E, ao menos que não
se esteja a desempenhar uma comédia, tanto no Cairo como em
Jerusalém, será difícil
prever-se
que a.s negociações entre egípcios
e israelenses possam chegar a tuna
linguagem comum, capaz, portanto. de contribuir para a efetivação
de unia paz verdadeira entre os
povos do Oriente Médio.

==5£±
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Correspondcnto

Riyud — O Xainxá cio Irã,
Mohamed Reza Pahlavi, pediu ao Rei Khaled. da Arabia Saudita, que apoie publicamenle a.s iniciativas de
paz do Presidente Anwar
Sadat.
Reza Pahlavi chegou a
Riyad procedente de Assuã,
onde se encontrou com o
Presidente Sadat. Em suas
conversações com o Chefe
de Estado egípcio, manifestou seu apoio aos planos de
paz de "aSadat e afirmou que
agora
bola está na quadra israelense".

UO

1? Caderno

Mario

Xainxá
pede apoio
a Khaled

120

Q

Israel aprova criação de
4 colônias na Cisjordânia

Roma — As próximas rodadas de conversações entre o Egito e Israel deverão
se estender por dois meses,
segundo previu o Ministro
do Exterior israelense
Moshé Dayan, que ontem
se reuniu com o PrimeiroMinistro da Itália, Giulio
Andreotü
Apesar de reconhecer as
dificuldades no caminho
para a paz, Dayan afirmou
que as negociações mil itares, no Cairo, c politicas,
cm Jerusalém, serão "acontecimentos
O
positivos".
Chanceler tem uma entrevista marcada com o Papa
Paulo VI para sexta-feira.
Dayan declarou náo ter
planos determinados, relativos aos lugares santos de
Jerusalém, para apresentar
ao Papa.

km/ti

11/1/78

Um dia todos os carros pequenos serão
seguros como ele.
Como é que você protege os passageiros de
um carro?
Colocando em volta deles a carroceria mais
moderna
"estruturaque existe, do tipo chamado
diferenciada".
Ela absorve os impactos na frente e na
traseira, mas é rígida na cabine de passageiros.
Depois você oferece suspensão independente nas 4 rodas.
Uma obra-prima de estabilidade. E você
nem precisa ser um jornalista especializado em
automobilismo para descobrir que o Fiat é o
carro mais estável do Brasil.
Na hora de brecar, a sua segurança é garantida por freios a disco na frente e freios
a tambor atrás, equipados com controlador de ¦
frenagem para que as rodas traseiras não
travem numa freada mais brusca.

Quando os outros carros forem feitos
como ele, já vai ser tarde.
Quem sabe, daqui a alguns anos vão
aparecer carros oferecendo vantagens que hoje
você só pode encontrar no Fiat 147.
Mas aí vai ser tarde.
Porque, daqui a alguns anos, a tecnologia
Fiat estará mais uma vez alguns anos à frente.

FIA*

14 7
Mais automóvel pelo seu dinheiro.

I?) ¦ O liquidante de A IDEAL S.A., Crédito, Finarciamento e Investimentos,
da SACHA — Distribuidora tlc Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
c dc A IDEAL PROMOTORA DE VENDAS tida.,
devidamente autorizado peto BANCO CENTRAL
DO BRASIL, vem pelo presente, na forma do
Art. 22 e seus parágrafos, da Lei n° 6.024, de
13,03.74, convocar os credores destas Sociedades a apresentar as declarações e documentos
justilicalÍvo-3 dc seus créditos, a partir do dia
13 dc janeiro do
1978, até às 17 horas do
dio 22 dc fevereiro de 1978.
29) • Referidas "declarações" deverão ser feitas conforme modelo que se acha ã disposição dos
interessados, nos endereços abaixo, c serão recebidas, para
exame e eventual
aprovação e
inclusão do dcclaranlc no QUADRO GERAL DE
CREDORES DA MASSA, de segunda a scxfa-feira, fio horário das 9 às 12 horas o das 14 às
17 horas, dentro cio prazo estipulado:
A IDEAI S.A. — Crédito, Financiamento e Inveslimcnlos

largo dc São Bento
19 ou 89 «n64
dares
SACHA - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAIORES IMOBILIÁRIOS LfDA.
Largo de São Bento n° 64 — 19 ou 89 andares
A IDEAL PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
Rua da Ouilanda n? 96 - 69 andar
3°)

-

inveitideros-credores
Na forma
da lei. OS'
letras de cambio de responsabilidade dc
por
A IDEAL S.A., Credito, Financiamento e Invéstimentos, ficam dispensados de declarar e;ses
créditos, devendo, contudo, relacionar, por ortais
títulos,
e eni regar
de vencimentos
dem
dentro do prazo, no endereço acima, para fins
de conferência.
São

Paulo

(SP),

Hamilton

02

de

de

ianeiro

Biancardina
Liquidante

1978

Silva

AVISO AO PÚBLICO
A IDEAL S.A., Crédito, Financiamento e Investimentos
EM
C.
19) -

LIQUIDAÇÃO
G.

C.

n9

O Liquidante dc A IDEAL S.A., Crédilo, Financlamehlo e Investimentos, nomeado pelo
BANCO CENTRAL DO BRASIL, lorna público
que está autorizado a acolher para exame, a
13 de janeiro de 1978, ate
partir do dia
o dia 14 de março de 1978, com vistas à
posterior o eventual aquisição, na forma do
1.342, de 28 de agoslo de
n°
Decrelo-lei
1974, letras dc cambio de responsabilidade
cia mencionada instituição financeira, exclusivãmente pertencentes a pessoas físicas que
tê-las
comprovem
adquirido
com
recursos
compatíveis com sua declaração de renda e
desde que os títulos tenham sido regularincute comprados no sistema distribuidor.
§ 29) — Para tanto, deverão os interessados diricjir-se,
no período indicado, ao escritório <.\a empresa, localizado no Largo de São Bento n9 64
— 89 andar,
na capital do Estado de S^o
munidos,
de
Paulo,
ainda,
de
documentos
identificação, a fim de permitir a assinatura
de instrumento de cessão e, também, termo
de responsabilidade, onde constarão:
I - a própria cessão de crédito, ao Banco Cendal do Brasil;
II — a afirmação, sob as penas da lei, da rnexistenda de qualquer dos seguintes ímpedimen*
tos:
§

EXTRAJUDICIAL

61..562.435/0001-14
a) — Náo ser acionista, com mais de 10% (dez
do respectivo
capital
social da
por cento)
devedora;
• não
ser acionista,
sócio ou quotista, com
mais de 10% fdez por cento) do respectivo
capital social de qualquer empresa que com
a devedora tenha integridade de atividade ou
vínculo de interesse, consoante definido no
S único do Ari. 51, da lei n° 6.024, de
13.03.74;
c) — não ter exercido cargos de administração na
devedora, ou em qualquer das empresas referidas nas alíneas "a" e "b" anteriores, nem
ter sido membro dos respectivos Conselhos
Fiscais,
semelhantes;
Consultivos ou
d) — não ser parente, consangüíneo ou afim {alé
o segundo grau), das pessoas referidas no
n? 6.024, de
da lei
§ único do Ari. 51
13.03.74.
O Credor, no ato da devolução do instrumento da
cessão, devidamente preenchido, será Informado sobre
a data em que poderá comparecer para o recebimento,
se julgado favorável o seu credito.

b)

São

Paulo

(SP),

Hamilton

02

de

janeiro

Blancardlna
Liquidanle

de

Silva

1978

16

INTERNACIONAL

JORNAL DO BRASIL

Diretor
do Jornal
"La Prensa55
é
morto em Manágua

I ralados
sohre Panaria
p 0(1em nnnJar

li

TERRA

DO FOGO
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ARGENTINA

X—"\ I.NAVARINO
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^—
Bogotá - O Senador rcpubllcano Howard B a k e r
afirmou que os Tratados soi\l a ii :i g u a — Prêmio terceptaram o carro de bre o Canal do Panamá não
Moors-Cnbot de 1077, por Chamorro, cl i s p a r ando serão ratificados pelo Senasua contribuição á impren- diversas vezes contra o jor- do norte-americano se seus
sã latino-americana, e um nallsta, que morreu meia textos náo foram modificax f
W
,/
/m^^f=f m£EE
dos maiores adversários do
hora após o atentado, ocor- iclo.s. Embora não tenha dito
Baker
modificações,
Pedro rido na parte da cidade quais
Governo
Somoza,
Joaquín Chamorro, diretor destruída pelo terremoto de den um exemplo: o nienioX-^ JgjEEj I- LENNOX ^--d
rando de entendimento cndo jornal nlcaraguense La 11)72.
Carter e
A principio informou-se tre os Presidentes
Prensa, foi assassinado no
PACÍFICO SUL ,____2ZxEzZ F=
"poderia explicar
Centro de Manágua, com 18 que Chamorro sofrerá um Torrijos
"X -gXEEX
—
—
o.s
mais
com
acidente automobilístico
tiros.
profundidade"
O—
d)t m
n;
x>\ re —
c
A íamilia de Chamorro seu carro batera contra um d i r eitos norte-americanos
s:^==:off=
&. oj
responsabilizou o Governo poste. Relatos de testemu- de defesa do Canal.
e
i
m
õ
b
a
Baker,
s
cujas
bala
de
nhas
e
ç
comoveu
perfurações
assassínio
pelo
que
g0^= g;õ E
o pais, e em vários pontos evidenciaram o assassínio, p r e s i d e n c 1 a i s são hoje
de Manágua grupos eomen- verificado quando o jorna- evidentes, recebeu há dias
=gj*o: — m: = _
(, L
Lavam o atentado e [nume- lista se dirigia à sede de La uni aviso incômodo da ala
Argentina
\
Tese
1
}.
:g—
rS:a.~
direita de seu Partido,
ras pessoas choravam. Em Prensa.
Mais de 50 policiais foram ficou sabendo, através do
frente ao edifício de La
Prensa e à casa do jornalis- destacados para o local do Senador Paul Laxalt (Neva, i£j XZX—~"~~
\
2Tese Chilena
ta, esperavam-se noticias atentado, onde foi esten- da), que qualquer repúblisobre "a morte do mártir dido um cordão de seguran- cano que apoie o.s Tratados
ria luta contra a ditadura", ça para impedir a entrada não terá a mínima chance
C 7/ *\XXL_
iT~~ . '^==z
3Conceito geográfico
de acordo com a coalizão de curiosos. Dentro do carro de .ser indicado candidato
oposicionista União Demo- encontrou-se um exemplar na convenção de 1980.
^-'^^^=1112^
.
de Fitz-Roy
do jornal Novcdades, proLaxalt, que lidera a oposicrátlca de Libertação.
da
Íamilia
Somopriedade
ção aos Tratados, conversou
za, e uma jaqueta verme- dcinoradamentc com Baker
O ATENTADO
lliá.
depois que ele voltou do
i——'
Um médlco-legista, após Panamá — e antes de viaO chefe de policia. Coroexaminar
de
Chao
corpo
afir—
Gutierrez,
Alesio
nel
e ficou
A prevalecer a lese argentina (1), que considera o meridiano do cabo de Hornos cojar à Colômbia
mou que fará o que estiver morro, informou que o jor- com a impressão de que
mo limite, o Chile não tem. acesso ao Atlântico Sul e são argentinas as ilhas Piclon,
a seu alcance para capturar nallsta foi baleado no rosto, Baker, até aquele momento,
Lcnnox e Nueva. A tese chilena (2) considera divisório o estreito — o canal de
ns autores do crime, que, peito, braços, garganta e co- ainda não havia deciidido se
Beagle propriamente dito — e. interpreta ao pé da lcl.ru os acordos de 1SSÍ, que csração.
s egtindo testemunhas, inapoia ou náo os Acordos do
labclcccm como chilenas as águas e terras "ao Sul du Terra do Fogo'' (o que comCanal.
preende as irás ilhas c divide o canal horizontalmente, conforme a linha ponlilhada);
Para o lider da ala mais
o conceito geográjico de Fitzroy (3) 1 navegador inglês que. com o naturalista Darwin,
conservadora do Partido
passou pelo canal em 1S30 a bordo do II. M. S. Beagle 1 adota como divisória a linha
Republicano, o s Tratados
do Meridiano de Punia Orejas
representam "a entrega de
Arquivo/1977 7 bilhões de dólares" .— e
Desde seu tempo de estueste será o tema de sua
d a n t e na Universidade
campanha contra os planos
Central de Manágua, onde
do Governo, através cl o
liderou o grupo Geração de
1944, Pedro Chamorro. naspais. Laxalt e.stá otimista e
Granada a 23 de
espera derrotar a proposta
' ciclo em de 1924, fazia opoaaaW^St' $¦ ¦** ¦«•^^'TOal
de Carter.
setembro
sição à ditadura dos SomoQuanto a Baker, que há
'¦ -"'
dois dias teve encontro com
za: continuou sua luta cowÊ
Wl ¦
8»X
MBBbB
mo diretor de jornal até a
o Presidente colombiano Alíonso López Michelsen, dismorte.
se que, quando regressar a
Ex-diretor da Sociedade
Washington, vai apresentar
Interamericana de ImprenBuenos Aires e Santiago — A Artara a Província de Magalhães — fronsa, ex-membro da comissão
um "pacote de emendas"
sob intensa movimentação miteira com a Argentina — no final do
gentina,
sobre os Acordos a seus coexecutiva e subdiretor da
litar — que envolve Exército, Marinha,
mês, exatamente uma semana antes de
llX* »£*"5
V*
lega.s do Senado.
Comissão de Liberdade de
aviação naval e fuzileiros — esperava
expirar o prazo concedido á Argentina
Imprensa para a Nicarágua
ontem a divulgação oficial da nota da
Pedro Joaquín Chamorro
para ratificar o laudo britânico. A ime Honduras, foi preso inúPresidência da República, rejeitando o
prensa não publicou nada a respeito de
meras vezes, e exilado em
laudo britânico que deu ao Chile posse
movimentação de tropas, mas observaveu estão Jesus IVIarchena,
várias ocasiões.
de três ilhas no canal de Beagle. O Aldores asseguram que isto está ocorreusobre
nicaraproblemas
Em 1954 uma corte marmirante Emilio Masscra, da Junta, codo e que houve reforço cm várias guarciai condenou Chamorro a guenses, que teve grande
manda pessoalmente as manobras
nições do Sul.
no
Impacto
nos
círculos
literádois anos de prisão por parextremo Sul, enquanto o Comandante do
Pinochet chamou às pressas seu
ticipar da revolução de abril rios da Nicarágua; Diário de
5.° Exército, General José Antônio VaEmbaixador em Buenos Aires, René Rocontra o ditador Anastasio Uni Prisioneiro, e Richter 7,
jas, para examinar a situação. Ao deiquero, visitou ontem diversas guarnições
Somoza Garcia. Três meses um relato da situação do.s
Quito — Cerca de 130 csna Patagônia.
xar a Capital argentina o diplomata,
após sair da prisão foi no- nicaraguerises após o terre- pecialistas em comunicação
Há rumores de que também o Exercauteloso, declarou que a viagem a Sanvãmente preso e considera- moto de 1972 que destruiu foram contratados pelas
cito chileno efetua manobras na frontiago era de caráter "rotineiro". E mado culpado pelo assassínio a Capital.
a u t oridades equatorianas
"A negociação
Chamorro obteve a cona
Argentina.
A
teira
com
nifestou:
tensão
entre
os
é o melhor cado Presidente, em 1956, com
vencer
o principal obspara
sagração
1974
em
dois
Governos
causa
cm
minho
política
preocupação
fotopara solucionar todos os problebase na publicação de
táculo
encontrado
pelo
Washington, onde o porta-voz do Deparmas. Acho que ainda é possível chegargrafias do atentado por La quando conseguiu reunir Governo presidido pelo Alna União Democrática de mirante Alfredo Poveda, ao
tamento de Estado, Hodding Carter, afirmos a um acordo".
Prensa.
"Se
mou:
formos chamados, faremos o
Julgado novamente por Libertação os Partidos LI- convocar o referendo sobre
Mas não foi só Roja, o convocado
possivel para ajudar".
uma corte marcial, conse- beral Independente, Social a Constituição, d o m i n ,r o
para conferenciar com Pinochet e com o
Cristão,
de
Mobilização
NaChanceler Patrício Carvajal. Todos os
próximo: a apatia política
guiu fugir para a Costa Rica, onde passou dois anos cional, Socialista, os Movi- do eleitorado, depois cl 2
Embaixadores chilenos no continente te110
Militares
Sul
mentos
Constitucionalista. quase oito anos de recessão
de exílio trabalhando para
rão hoje, na Chancelaria de Santiago,
de Salvação Nacional, a democrática.
Prensa Libre de San José.
reunião com o Ministro Carvajal, tendo
mais
a
foi
a
O
chamou
atenção
que
Ação
Nacional
ConservadoParticipou de uma invaMilhões de cartazes e
as fontes diplomáticas negado revelar o
Almirante
Massera.
viagem
E'
do
a
prira.
a
CGT
independente
e p a 11 f 1 e tos infundaram a
sao fracassada a seu pais,
lemário do encontro. Especula-se que a
muitos
antes
meira
vez
em
anos
do
que
a
central de trabalhadores Capital, e cm todas as escofoi outra vez preso e julgareunião seria o primeiro desdobramento
Inicio formal do Ano Naval (março 1 a
do por uma corte marcial, do "Opais.
las do pais organizam-se
prático do plebiscito de 4 de janeiro, após
Marinha realiza operações.
regime autocrático que mesas-redondas e debates
conseguiu fugir e voltou à
o
qual Pinochet passou a defender uma
A
capitaneada
esquadra,
há
vários
peio
portaanos
impera
em sobre as vantagens e desprisão após uma rebelião
"mais agressiva e
política externa
aviões 25 de Mayo, conta com unidades
pragfrustrada em 1960. Em 1972 nosso pais, contra a vonta- vantagens de cada um dos
mática".
(inefetivos
de
fuzileiros
navais
aéreas e
organizou um boicote as de popular, com sua seque- dois textos constitucionais
Ia de corrupção
fantaria naval), além dos submarinos
A polêmica sobre Beagle também rceleições: de novo a prisão.
adminis- submetidos à votação.
San Luis e Santiago dei Estcro. Zarpou
Logo após o terremoto de trativa, injustiças sociais,
percute diariamente na imprensa de
3974, Chamorro denunciou privilégios econômicos e cede Porto Belgrano no sábado, sob o coSantiago. O jornal El Cronista, referinSomoza e seus auxiliares de sarlsmo
mando do Chefe do Estado-Maior naval.
do-se à manifesta preocupação do Detorna
político,
aprovei tarem-se ilegalmen- mais difícil e aventurosa a
Vice-Almirante Armando Lambruschini,
partamento de Estado, publicou numa
te da ajuda enviada a Ma- luta do povo nicaraguense
e de outros altos chefes da Marinha.
manchete interna: "Ianques intervém".
nágua pelos Estados Unidos pela libertação" — salienMassera. que viajou para o portaDesde que o Presidente Jimmy Carter
e outros países. A denúncia tou o jornalista na época.
aviões de helicóptero, disse antes da parpassou a acusar o Chile de desrespeito
resultou numa ordem oficial
Em sua última entrevislida que não sabe quanto tempo permaaos direitos humanos, há em Santiago,
"vou
proibindo-o de deixar o ta não vacilou em elogiar a
necerá á frente das manobras —
nos meios oficiais e na imprensa — que
pais, mas o Supremo Tribu- Frente Sandinistá, guerritempo indeterminado".
Washington — O Presireflete os pontos-de-vista do Governo —
nal reiterou seu direito do lheira, afirmando: "Somoza
Também causou estranheza a decidente Jimmy Carter
fará,
um clima desfavorável em relação a
viajar e ano passado ele afirma que os
são do General-Comandante do 5? Exérquerem no próximo dia 19 de janeiWashington. A Ministra da Justiça, Moconseguiu autorização para tirá-lo do Poder que
são os cocito, José Antônio Vaquero, em visitar as
nica Madariaga, chegou a acusar os Esir a Nova Iorque receber o munistas, mas na realida- ro, seu discurso sobre o estado
União,
o
da
lados Unidos de estarem infiltrados de
guarnições patagônias. De acordo com
perante
Prêmio Moors-Cabot.
de são todos os nicaraguen- Congresso, reunido em sesnota oficial veiculada pela agência Tecomunistas.
Entre os livros que escre- .se".
"comprovará,
no
são conjunta, informou onIam, o General Vaquero
tem a Casa Branca.
transcurso de sua visita, o grau de caEm Washington
O secretário de Imprenpacidade operacional das diversas unisa, Jody
Powell,
revelou
dades sob seu comando".
O porta-voz Hodding Carter, do Deainda que Carter enviará ao
Os jornais argentinos têm publicapartamento de Estado, ao mesmo tempo
autoricom
Congresso,
23,
entrevistas
seu
dia
orçado
diariamente
Washington — a noticia Imprensa, Juan
cm que expressou preocupação, declarou
S. Valmag- mento para 78, no valor de
dades e personalidades de antigos Godo assassinato do jornalista gia,
"horrível"
não ter informações detalhadas a resde
qualificou
—
o
ex-Prcsiden500
bilhões
de
Fodólares.
vernos
destacando-se
Pedro Joaquim Chamorro foi o atentado.
das manobras argentinas no Sul.
peito
ram confirmadas também
te Roberto Levingston e o ex-Vice-Pre"A essa altura estamos apenas observanrecebida com consternação
De acordo
—
o
as
noticias
respeito
a
do
Isaac
Rojas
sidente
pressionando
em Washington e profunda- uruguaio El com o jornal
Diário, "Chado a situação", disse o mesmo portado Governo de exGoverno Videla no sentido de repelir o
mente
lamentada
pelo morro era o símbolo dos Jor- propósitoo atual
voz à agência UPI.
dentro
laudo britânico, o que acontecerá
Chanceler
programa de
costa-riquenho nalistas perseguidos, vítimas pandir
E acrescentou: "Esperamos, é claro,
criação de empregos públihoras.
Gonzalo Facio, para quem de repressões
de
poucas
e
agressões
"merece
em
cos e de fazer um corte de
Chaimorro
que Chile e Argentina possam solucioNo Chile, anunciou-se oficialmente
o respei- muitos lugares do mundo".
nar essa questão em bases satisfatórias".
"Se
to de toda a América Latinos
que o Presidente Augusto Pinochet visihouve um jornalista 25 bilhões de dólares
na".
no Hemisfério que foi mais impostos, a titulo de incenTodos os Jornais uruguaios consistente em
sua oposição tivo à economia.
repudiaram
"um crime o assassinato - ao Governo ditatorial que
que enluta toda Chaiftiorro não fomos capaa imprensa continental" co- zes de achá-lo"
— comenmo salientou Mundo Color tou o diretor
da escola de
— e o ex-Presidente da Sojornalismo
ciedade Interamericana de de Columbia,da Universidade
Elie Abel.
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Tensão no canal de
Beagle preocupa EUA

Equador
terá eleição
no domingo

Carter
prepara
orçamento

Assassinato provoca
reações em Washington

Pressões levaram SIP
a lazer denúncias
Em 1975, na reunião
anual da Sociedade Interamericana de Imprensa, a
Nicarágua mereceu especial
atenção por parte da Comissão de Liberdade de Imprensa: o pais estava incluido na categoria dos que
não asseguraram possibilidades de se exercer um jor• nalismo profissional. A censura imposta pelo Governo
a 28 de dezembro de 1974 —
ainda em vigor — mostrava-se cada dia mais arbitraria.
Segundo o relatório da
SIP, a Censura proibia palavras até como seca, sob o
pretexto de que sen uso podia causar danos á economia. Além disso, o Governo
ordenava que se publicassem boletins oficiais, outor-

gando-se inclusive o direito
de exigir que fossem repetidos com tipografia, diagramação e ilustrações a critério dos censores.
La Prensa protestou formalmente nada menos que
75 vezes, até 1975, contra os
excessos. E o Governo em
nenhum dos casos deu-se ao
trabalho de responder- O
relatório também denunciou existir um extremo de
perseguição pessoal e empresarial contra o editor
Pedro Joaquin Chamorro e
seu jornal.
O jornal entrou para a
SIP em 1952 e em 1965 rece.
beu o prêmio SIP-Mergcntháler em reconhecimento
por sua campanha contra
o analfabetismo.

Tradutor
dos EVA
se defende

— Steven
Washington
Seymour, o intérprete
do
Departamento de Estado,
norte-americano, farno so
depois dos erros cometidos
na tradução, para o polonês,
das declarações do Presidente Jimmy Carter, na sua
chegada a Varsóvla, atribuiu
os enganos "à falta de um
texto antecipado e a.s más
condições climáticas".
Seymour afirma ter visto
o discurso apenas
alguns
minutos antes de o Presidente Carter começar a falar, tendo apenas tempo de
"dar uma olhada
na
primeira página", além disso,
"tinha
o rosto gelado, as
mãos
intumescidas
pelo
frio e a roupa toda úmida".
Seymour afirmou "orgulharse do que conseguiu fazer
em uma situação tão diíicil".

Bolívia põe Forças Armadas
em alerta contra radicais

La paz — As Forças Armadas, policia e órgãos de segurança foram postos
ontem em alerta pelo Governo boliviano, que afirma estar em marcha uma
conspiração extremista destinada a bloquear o.s planos do General Hugo Banzer de institucionalizar o pais. A medida, inédita desde junho de 1976, teria o
objetivo principal de impedir a realização de uma manifestação estudantil de
protesto contra o regime .
Segundo o comunicado do Governo
Hugo Banzer, os "extremistas planejam
alterar a paz é a ordem pública". O
agravamento da situação coincide com
pressões -militares, contrárias à abertura política. Coincide, ainda, com a greve de fome de 500 presos políticos de
La Paz, Oruro, Cochabamba e Potosi,
pela anistia ampla, volta dos exilados e
retirada das tropas que ocupam distritos mineiros.

<;¦ eve
Porta-vozes rio Governo Banzer ex"tendo em
plicaram o decreto de alerta
visla a franca e manifesta subversão dl-
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rigida por elementos extremistas". O comunicado salienta que "tais extremistas,
com o claro propósito de opor-se à institucionalização do pais, ignoram o fato de que o processo de redemocratização conta com o apoio majoritário do
povo boliviano e unanimidade das Forças Armadas".
O estado de alerta foi decidido após
reuniões de alto nivel do Governo, que
está na expectativa de uma greve geral
de 24 horas, que poderá ser convocada
pela Federação Sindical Mineira. A FSM,
embora na clandestinidade, representa
os 30 mil trabalhadores do setor. A Anislia Internacional e outras instituições ligadas à defesa dos direitos humanos solidarizaram-se com os trabalhadores boiivianos.
Quanto à greve de fome dos 500
Governo declarou que não nepresos, o "sob
gociará
pressão". Por sua vez os
grevistas garantiram que não desistirão
do movimento enquanto o regime não
conceder anistia ampla, permitir a volta de exilados c desmilitarizar os distritos mineiros.

Curdner relala crise italiana
Washington o Roma
Convocado pelo Presidente
.liimii.v Carter para cxplicar a situação poliücn italiana, chega hoie a Washinalou o Embaixador
dos
EUA cm Roma, Kiehanl
Gardncr, O pcpiirtiimchto
de listado
confirmou <,ntem (pie, "embora não prelenda
intrometer-so
Cni
assuntos In ternos de outros
tinidos
paises, os listados
continuam
contrários
a

participação de comunista*
cm (invernos dn líuropa
Ocidental". Poi.s loi juslaniente de "interferência nas
questões italianas" (pie uni
porta-voz da Democracia
Cristã classificou a. posição
Dortc-americana. Por sua
vez, LUnitá, jornal do PCI,
escreveu que "o.s problemas
italianos não deveriam ser
resolvidos nos listados Unidos".

Gripo alnisíi solução nn
Lisboa — A onda cie gripe que afeta Lisboa atingiu o Primeiro-Ministro designado Mário Soares, informaram seus assessores,
acrescentando que a doença atrasará por pelos menos
mais um dia uma possivel
solução da crise política
portuguesa. Náo se espera

Papa

reconhece

Cidade do Vaticano —

O

Papa Paulo VI anunciou
ontem a reorganização das
fronteiras
diocesanas
ria
Tcl>3co-Eslováquia e a nomeaçáo cio Cardeal Frantisek como Arcebispo de PraBa. A reorganização signiflca na prática o reconhecimento, pela Santa Sé. das

URSS encontra

que Soares apresente ao
Presidente Ramalho Eanes
um relato de suas negociações com ns outros Partidos
antes de amanhã. Os assessores do lider socialista,
enquanto i.sto, ser recusam a
dar detalhes das gestões
realizadas por Soares para
formar um novo Governo.

fronteira

Icliecà

fronteiras estabelecidas
após a Primeira
Guerra
Mundial. Até agora, a região de Irnava era uma admini.stração apu.stólica elependente da arquidiocese
h ti 11 g a r a de Esztérgom,
realidade, ela
quando, na
faz parte da Tcheco-Eslováquia desde 1018.

biblioteca

Moscou — Uma parte
considerável do que foi
a
biblioteca pessoal do Czar
russo Pedro, o Grande (que
reinou entre 1672 c 17251 foi
descoberta após anos de
busca por arquivistas de Lenlngrado, anunciou ontem a
agencia Tass. São 1 mil GG3
volumes de obras de diversas disciplinas que deveriam
ajudar o Czar em suas ati-

|' orltigal

do Czar

vldade.s: tratados sobre fortificações e artilharias, geografia, medicina, atlas, calendários e relatos de viagen.s. Calcula-se que a biblioteca original possuísse 2
mil volumes, 000 dos quais
impressos no exterior, e recebidos pelo soberano durante sua.s viagens ã França. Holanda e Alemanha.

EUA e Coréia assinam acordo
Seul — Estados Unidos e
Coréia do Sul assinaram ontem um acordo que define
o.s termos e condições sob
as quais será
interrogado
Tongsun Park, acusado no
escândalo de compra e venda de influência em Wash-

Ington. Park, de nacionalidade sul-coreana, concordou em regressar aos Estados Unidos
para prestar
testemunho perante as
Cortes norte-americanas em
troca da imunidade de proces.so criminal.

Tito envia mensagem a Carter
Belgrado — O Presidente
iugoslavo, Josip Broz Tito,
enviou ontem uma "mensagem
pessoal" ao Presidente Jimmy Carter, através do Embaixador dos Estados Unidos em Belgrado,
Lawrence Eagleburger. O

teor da mensagem não foi
divulgado, mas observadores consideram Dossível que
se trate de uma exposição
dos pontos-de-vista do Governo iugoslavo sobre a
evolução da situação no
Oriente Médio.

U ucslão racial agita Inglaterra
Londres — A discussão
politica desencadeada pela
decisão do juiz Neil Mckinnon numa questão racial
prosseguiu ontem na Inglaterra com a exigência de
50 deputados trabalhistas
que, em moção dirigida a
Câmara dos Comuns, pe-

dem o afastamento do juiz.
Mckinnon absolveu, na semana passada, o ex-líder
do Partido de ultradireita
National Front, John Kingsley, acusado de "fomentar o ódio racial e insultar
cidadãos negros", em Lond res.

Bombeiros não voltam ao trabalho
Londres — Os bombeiros
britânicos, numa proporção
de 10 por dois, se manifestaram mais uma vez contra o retorno ao trabalho,
apesar de os dirigentes do
sindicato terem concordado na suspensão da greve.
A decisão final caberá à
assembléia-geral da categ o r i a , convocada para
amanhã, que se pronunciará sobre o acordo concluido entre o sindicato e as
autoridades municipais. Até

Comissão

agora, a tendência mais
forte é para o retorno ao
trabalho nas cidades do interior, aceitando o aumento imediato de 10*;r e equiparação dos salários dos
bombeiros aos dos trabalhadores qualificados na indústria. Nas grandes cidades, os bombeiros se mostram mais irredutíveis, dispostos a prosseguir a greve
até conseguir o aumento
de 30%.

rejeita defesa de Indira

Nova Deli — A comissão
que apura os abusos de poder cometidos entre 1375/
1976 pela então PrimeiraMinistra Indira Gandlii, decidiu ontem aprofundar as
investigações. O c.v-Juiz da
Suprema Corte C. .1. Sliah,
que preside a comissão, re-

pudiou os argumentos do
advogado de Indira que, na
segunda-feira, apresentouse pela primeira vez diante
do tribunal. Em 75/7G, Indirá decretou o estado de
emergência, foram suspensas todas as liberdades civis
e a imprensa foi censurada.

Negros rodesianos atacam brancos
Salisbury — O Governo
racista da Rodésia afirmou
ontem que guerrilheiros negros atacaram uma fazenda matando quatro brancos,
inclusive uma velhinha e
dois adolescentes — e ferindo gravemente dois garotos

de 12 anos. O ataque teria
ocorrido perto de Hartley.
100 quilômetros a Sudoeste
de Salisbury. Porta-voz mllitar afirmou que "intensa
busca" está sendo feita aos
guerrilheiros.

FBI faz acusações a Hoovcr
Washington — J. Edgar
Hoover — ex-diretor do Departamento Federal de Investigações (FBI, polícia federal), morto em 1972 —
abusou de suas funções ao
receber
serviços
pessoais
dos empregados colocados
sob suas ordens. Um relatorio divulgado ontem pelo
Departamento de Justiça
Indica que Hoover convocou
trabalhadores do FBI para
construírem um aquário e
estantes em sua casa e cons e r t a r e m ferramentas;
ocupou até mesmo um con-

tador, para calcular seus
Impostos. Outros funcionarios do FBI foram também
acusados, como o atual diretor Clerence Kelley — este teve que reembolsar ao
Departamento as quantias
correspondentes aos trabalhos executados Ilegalmente em sua casa. A maioria
dos funcionários Implicados
devolveu o.s materiais usados nos serviços extras ou
foi obrigado a pagar os trabalhos prestados gratuitamente.
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Reitoria da PUC paulista
repudia relatório policial

São Paulo — A Reitoria
da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo manifestou ontem "a mais formal e veemente repulsa"
aos termos do inquérito encaminhado pelo DOPS à
Justiça Militar, sobre a invasão da PUC, em 22 de setembro do ano passado. A
nota oficial definiu o rela'"'^PsíSIjPssdÈ' P^Sd^p
jI
B^Bto^3mojiBH!j3S^j^!S
)i^'^í^^';'^Hur.
.-»¦*
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acusação em vez de um relato equilibrado e neutro
dos fatos aos quais pretendeu referir-se".
Em seu "esclarecimento
ao público", a Reitoria da
PUC diz que o documento
enviado à Justiça Militar
contém "extrapolações in^k&> ,JriifcjmBHHHHIHHEr9HHHHHHHHHHHHHBBHHI condizentes com seus próHEaSÍBI BP»^^-"s«8if
prios termos e com o.s acontecimentos". Depois de rebater os principais pontos
O Presidente Geisel re- do relatório, o comunicado
sua confiança na
cebeu ontem o convite manifesta
"Justiça e no
julgamento
oficial para a solenida- da História,
a
certa de
de de abertura da 14a. cultura de um povo que
só se
Festa Nacional da Uva constrói embasada no
— uma placa de couro cipio de liberdade". prin-

D Hélder faz Paraná vai ampliar suas
universidades para
palestra ria
Califórnia
atender área de Itaipu

gravada a fogo — c se
realizar de IS de fevereiro
a 11 de marco no Mu—
Curitiba
As universidades estaduais de Lon- nicipio
gaúcho de Cadrina e Maringá colocarão em funcionamento, a xias do Sul,
simultâneapartir de julho, diferentes cursos superiores em mente a Sa. Feira Agrobloco para o atendimento de cerca de 2 milhões de industrial. A comissão
pessoas sob área de influência da Usina Hidrelé- que visitou o chefe do
trica de Itaipu.
Governo era composta
Para isso, os reitores dos dois principais estabe- pelo presidente da
festa,
lecimentos de ensino do Norte do Paraná estarão João Flávio lope; Secrereunidos em Brasília, a partir da próxima semana, tário de Turismo do Rio
com o Ministro da Educação, Ney Braga, e o pre- Grande do Sul, Mário
sidente da Binacional, General Costa Cavalcanti.
Ramos; Prefeito de Caná, Sul do Mato Grosso, xias do Sul, Mansueto
OS CURSOS
além das regiões fronteiri- Serafine (MDB); presiNuma primeira etapa, ças da Argentina e Ido Para- dente da Embratur, Said
pretende-se instalar cursos guai, onde estão concentra- Farhat, e pelo diretor da
nas áreas de nutricionismo, dos cerca de 2 milhões Je Embratur de São Paulo,
análises clínicas, enferma- habitantes.
Cláudio Aidar.
"O

Recife — Ao aceitar pela
primeira vez o convite de
um governante de outro
pais, o Arcebispo de Olinda
e Recife, D Hélder Câmara,
viajou ontem para a Califórnia, nos EUA, onde fará
conferência, amanhã, n o
Encontro de Meditação e
Prece, promovido anualmente pelo Governador
daquele Estado. Tema da
palestra: As Graves Obrigações dos EUA ao Pretender Assumir a Liderança
Mundial da Luta Pacífica
pelos Direitos Humanos.
D Hélder disse que aceitou o convite diante da insistência d o Governador gem, administração e técniEdmund G. Brown, "pois ele cas agrícolas, visando atenme telefonou e eu não tive der às necessidades decorcondições de recusar". O en- rentes do complexo hidrelécontra r eúne anualmente tricô em Foz do Iguaçu. O
de 1 mil 500 a 2 mil pessoas professor Marcos Riba.s, da
selecionadas entre os gru- comissão executiva do Propos mais representativos de jeto de Atuação Solidária —
Sacramento e de toda a Ca- assinala que o plano será
lifórnia. Há sempre um con- desenvolvido de forma difevidado especial para fazer rente das universidades,
uma meditação conscien- pois as disciplinas não
tizadora.
.serão ministradas parceladamente-, mas de uma sô
vez: ao invés de- uroa materia ser apresentada quatro
vezes por semana, será dada em 60 horas consecütivas.
O tempo de duração,
porém, obedecerá aos critétíos adotados normalmente
nas escolas superiores e, ao
São Paulo — Num sitio de final, os
participantes recepropriedade do Sr Erotides berão diplomas reconheciJusto de Almeida, a 10 qúi- dos
pelo Conselho Federal
lòmetros do Centro de Ta- de Educação.
Os cursos retui, um tratorista desenter- cebem a denominação em
rou um vaso de cerâmica bloco porque, após sua contrabalhada, em artesanato clusão, serão extintos autoindígena, de 60 centímetros maticamente, dando lugar
cie altura e com uma ossada a outros, conforme as nehumana dentro e que tinha cessidades dos moradores
a parte do crânio intacta.
da região de Itaipu. O proO delegado de policia de grama, que depende ainda
Tatui, Sr Ivan Pacheco, da aprovação da diretoriaacredita que devido às ca- geral da Itaipu-Binacional,
racterísticas do vaso, tenha embora seja aceito pelo Miexistido no local do achado nistério de Educação, beneum cemitério indígena. "Is- ficiará o Sudoeste do Parato porque os índios tinham
o hábito de enterrar seus
mortos em urnas trabalhadas artesanalmente. Além
disso, foram encontrados
vários pedaços de vasos semelhantes num raio de 150
metros".

Tratorista
acha urna
com ossada

que se pretende", observa o professor Marcos
Ribas, "é a institucionalização do ensino superior
na Região de Foz do Iguaçu, único caminho para
atender às crescentes necessidades provocadas pela
construção da hidrelétrica,
notadamente por causa das
correntes migratórias que
afinem quase diariamente
ao local".
Por enquanto, as Universidades de Londrina e Maringá, que também contam
cam o apoio da Unicamp
(Universidade de Campi-i
nas-SP) e Universidade de
Ponta Grossa, atuarão apenas no setor educacional.
Numa etapa posterior, o
Projeto de Atuação Solidaria procurará solucionar outros problemas provocados
pela de Itaipu, notadamente na área de saúde pública.
Pesquisas preliminares demonstram a tenldència de
larga expansão de diversas
doenças como esquitossomose e difteria — provocadas
pelo alargamento da represa. Neste aspecto, é intenção prestar assistênoia
aos cerca de 80 mil habitantes de Foz do Iguaçu — na
maioria ligados direta ou
indiretamente ao empreendimento.

Hoteleiros debatem manual
criado pela Embratur para
a classificação de hotéis

Motorista
da tragédia
se apresenta
Belo Horizonte — Apontado como causador do
desastre de domingo n a
BR-040, em que morreram
29 pessoas e outras 13 ficaram feridas, num choque
com um ônibus da útil, o
motorista de caminhão Nilson de Sousa Ramos apresentou-se ontem na Delegacia de Congonhas, onde,
ao ser indiciado em processo, disse que havia se sentido mal ao volante. Só via,
à sua frente, luzes e faróis.
Uma testemunha havia
dito ao delegado de Congon h a s, Antônio Felipe
Nogueira, que Nilson estava
embriagado quando assumiu o volante do caminhão de minério em que
trabalhava. O DER-MG (a
Útil é concessionária de
transporte intcrmunicipal i
abriu, também, inquérito.

Japão
pesca polvo
gigante
Tóquio — Um polvo gigante, com carne para alimentar 400 pessoas, foi
pescado no último fim da
semana, no Mar do Japão.
r.-e» poivo. vendido por pouco
mais de CrS 100.00, no mercado de Maizuru. t i :i h a
mais de cinco metros de
comprimento e pesava 80
quilos.

MEC aguarda
juLgamento
sobre cinema

OS PONTOS
Destacando que "não é
fácil percorrer o relatório e
apontar suas incongruéncias, tal o número delas", a
Reitoria da PUC acentuou
que, em homenagem á universidade brasileira e aos
altos princípios que têm
norteado a PUC na reallzação de seus objetivos, somos levados a esclarecer
pelos menos alguns aspectos que entendemos fundamentais". São os seguintes:
1. E' do conhecimento público o relatório da Reitoria
da PUC encaminhado ao
Excelentíssimo Sr Ministro
da Educação, no qual mantivemos alto nivel de respeito à verdade e de consideração a todos os órgãos
constituídos.
Esperávamos que o inquôrito policial Jnantivesse, pelo menos, o mesmo nível de
respeito a uma das mais
tradicionais instituições da
cultura paulista como é a
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
2. Lamentavelmente, o
inquérito policial optou por
uma linha de recriminações
que, de modo algum, poderiam ser deduzidas de de-

Brasília — O Ministro da
Educação, Sr Ney Braga,
decidiu aguardar e mandou
acompanhar de perto o julgamento do mandado de segurança impetrado pelas
exibidoras cinematográficas
estrangeiras contra a exibicão obrigatória de curta-metragens brasileiros e
c o nsequente recolhimento
— "Estou tranqüila. Tudo
de 5% da renda bruta da
quanto nós podíamos, dissebilheteria.
Segundo
assessores
do mos durante nossos depoiMinistro, pesou em sua de- mentos. A direção da PUC
cisão o fato de o Ministro não foi omissa. Espero que
do Tribunal Federal de Re- nossos advogados se encarcursos, Sr Paulo Távora, reguem da defesa", afirmou
que negou o pedido do MEC ontem a Reitora da PUC,
Nadir G o u v e a
para sustacão da liminar professora
concedida aos impetrantes, Kfoury, a respeito da connão ter decidido a questão clusão do inquérito do
em definitivo, determinan- DOPS. A Reitora e o Vido que a Portaria 19 do ce-Reitor comunitário, Pa.
Conselho Nacional de Cine- dre João Edênio Vale, são
ma fique sem efeito ate o acusados de complacência p
julgamento final da quês- omissão naquele episódio.
A professora Nadir Kfoutão.
O pedido do MEC foi ba- ry, que se encontra e/m féseado em interpretação do rias na cidade de Olímpia,
Conselho Nacional de Cine- no interior do Estado, toma e o julgamento definiu- mou conhecimento da convo deverá ocorrer logo após clusão do inquérito do
o recesso do Poder Judicia- DOPS através do JORNAL
rio. O Ministro e o Concine DO BRASIL e disse que não
acreditam que as exibidoras
estrangeiras serão derrotadas.

cionaLs, foram permitidas
poimentos e provas de conhecimento público, através realizações de assemblé,a.s
da Comissão Especial de Inestudantis neste local ou
em qualquer outro dentro
quérito da egrégia Assembléia Legislativa de São
dos campos da PUC. RcssalPaulo.
tc-sc que o campo da PUC
3. Afirma o inquérito que da Rua Monte Alegre dá
nas diligências de 22 de seacesso
permanente,
p o r
tembro foi recolhido mate- quatro vias públicas, a cerrial subversivo, que. por cri- ca de 15 mil pessoas por
tório de amostragem é refe- dia, sendo impossível conrido em anexos. Pelo tom trolar o fluxo delas, durancom que foi vazado o rela- te as 24 horas do dia. Dai
tório, fácil é de concluir decorre que, ocaslonalmente, salas vagas possam vir
quanto à falta de Imparclalidade c serenidade com que a ser aproveitadas para alital amostragem foi feita. vidades não previstas. NesE' da vida de qualquer Uni- sas ocasiões, entretanto,
versidade, inclusive da nos- providências imediatas por
sa, a existência de grande parte da direção da Univirnúmero de papéis de toda sidade são tomadas para
espécie, principalmente de evitar abusos, como commatéria escolar, como após- provam inúmeros documentos. inclusive de posse do
tilas, trabalhos que se encontram em todas as entl- DOPS.
5. A Universidade, ao condades estudantis e académicas, Tais papéis são normal- trário do que consta do remente utilizados para estu- latório, adotou providências
dos e debates, seja em administrativas para proórgãos estudantis, seja em mover levantamento dos faatividades acadêmico- tos ocorridos naqueles dias
culturais. E' impossível um derradeiros d e setembro,
absoluto controle de todo nada encontrando que abone as conclusões do lnquériesse material.
A Reitoria e os demais to policial. Estes levantaórgãos diretivos da Univer- mentos foram juntados aos
sidado têm zelado pela ma- inquéritos em desenvolvinutenção da ordem e da mento e, lamentavelmente,
disciplina, no âmbito de tal como os documentos acisuas atribuições, nos estri- ma referidos, não foram letos termos da Lei n'.' 5.5-10, vados em consideração.
6. Em inúmeros trechos,
à qual o relatório se reporta. A lei não há de ser in- o relatório do DOPS reporterpretada pela Reitoria ta a frases e slogans enconsob a ótica da policia políti- trados nas instalações dos
ca, mas pela do ensino su- diretórios e em suas proxiperior, formador do futuro midades, com apelo genérico à liberdade, como se esta
da nacionalidade.
Não houve — como quer constituísse chavão subvero relatório — ignorância sivo, Para encerrar este esdesse ordenamento jurídico, clarecimento à opinião púmas seu rigoroso cumpri- blica, pode a Reitoria da
jnento, em termos compatí- Pontifícia Universidade Caveis com uma interpretação tólica valer-se das insuspeique observa os fins do ensi- tas palavras do ex-Ministro
da Educação, Coronel Jarno universitário brasileiro.
4. O relatório se reporta bas Passarinho: "Os que tegenericamente a um movi- mem estabelecer a liberdamento estudantil que não de, pelo medo de vir a socaracteriza e sob cuja deno- frer os excessos de seu uso.
minação engloba toda vida lembram os que temem viuniversitária nacional. Alu- ver, pelo medo de morrer".
7. A Reitoria da Pontifícia
de, para recriminar a Reitoria, que esta teria oferecido Universidade Católica d e
como "dádiva" a sessão per- São Paulo, confia na Justimanente do salão Beta, o ça e no julgamento da Hisnão é tória, certa de que a cultura
que absolutamente
verdadeiro, pois inúmeros de um povo só se constrói
documentos comprova m embasada no princípio de
que, só em condições excep- liberdade".

INICIATIVA
Quanto à acusação de
Reitora e o Vice-Reique a"não
tor
só deixaram de
aplicar a legislação específica, como também incentivaram. através de omissão e
concessões, a consolidação
do Diretório Central de Estudantes da PUC" — conforme consta do relatório
do DOPS, que foi encami-

Erasmo diz que trabalhou bem

Edifício em

"O Inquérito está comple-

dolo constante

e de crime
Todos os estudos feitos pela Embratur para a
to, com provas materiais, contra a Lei de Segurança
elaboração de um manual que classificará os ho- _
d o c u mentais, circünstan- Nacional. A maioria, no
-,
ciafe, depoimentos e farto nosso atendimento de politéis brasileiros por categorias serão apresentados /Vf fltO (rrOSSO
material apreendido, além ciai, não teve caracterizada
para discussão, na próxima semana, a representande ter sido acompanhado, uma participação constante
tes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis
a pedido nosso, por um re- no tempo e no espaço. Não
e da Federação Nacional de Hotéis e Similares.
presentante do Ministério pedimos a prisão preventiA reunião será no dia 17, às 9h, na Embratur,
Campo Grande — O ER- Público e da Justiça Fede- va pois não era o caso. Toe contará com a presença de representante da Wit PE (Edifício das Repartições ral. Está entregue ã Justiça dos os indiciados possuem
Olaf Prochnit, Arquitetura e Planejamento, que pre- Públicas Estaduais), inau- e agora cabe a ela decidir. residência definida e podem
a nossa parte, e ser encontrados facilmente.
parou um manual de classificação determinando, gurado há seis meses pelo Fizemos
acredito que a fizemos Creio que fomos justos, pois
através de estudos sobre a hotelaria brasileira, o Governador Garcia Neto e bem",
afirmou o Secretário indiciamos quem deveria
nível de serviço e conforto que cada categoria de- que custou Cr$ 72 milhões de Segurança
Pública de ser indiciado", disse o Coroao Estado, vem sofrendo deverá ter.
ipredações e roubos nos úl- São Paulo, Coronel Erasmo nel Erasmo Dias.

é depredado

REIVINDICAÇÕES

Segundo o representante
da Região Sudeste na Associação, Sr Manoel Macedo,
proprietário do hotel Novo
Mundo, a reunião servirá
para que os hoteleiros informem-se do que está sendo feito em termos de ciassificação para que, a partir
daí, possam estudar suas
reivindicaçõesEle adianta que a associação defenderá os "hotéis
pioneiros" propondo que c.síc-s devem ter uma con.sideração especial para não
serem prejudicados, mesmo
não possuindo certas vantagens que os mais modernos
dispõem.
EMBRATUR
O presidente da Embratur, Said Fahrat, disse que
resolveu classificar os hotéis pela mesma razão que
outros 36 paises: "Informar
o consumidor sobre os hiveis de conforto e serviço
que elo pode esperar da hotelaria brasileira."
Acrescentou que no Brasil
há mais uma razão para a
classificação: como o Governo está interessado
em favorecer o turismo da

classe média através da liberação de recursos e incentivos para os hotéis de
nível médio, a primeira coisa a fazer seria identificá-los.
Essa classificação, entretanto, segundo o Sr Said
Fahrat, não vai tabelar preços, mas apenas determinará uma faixa para sua flutuação, de acordo com os
níveis de serviço.
MANUAL,

O manual d e classiíicação, segundo a Embratur,
além de permitir o estabelecimento do nivel de cada
hotel, servirá d e lnformação aos pequenos e médios empresários da hotelaria que, como terão mais
facilidade na obtenção de
recursos do Governo, vão
poder saber exatamente o
tipo de hotel em que estariam interessados.
O IBGE, como parte dos
estudos
d e classificação,
pesquisou os tipos de hotéis
que existem nas capitais,
regiões metropolitanas, cidades históricas, estâncias
hidro-minerais e locais lltoraneos de interesse turisti-

timos dois meses, com o
desaparecimento de máquinas de calcular e de escrever, mesas e poltronas, ornamentos. telefones, geladeira e até cinzeiro.
No prédio criado p ara
oferecer suporte ao Goveraiador, toda a vez que ele se
deslocar para o Sul, trabalham 340 funcionários, inoluindo secretarias e autarquias, o Subchefe da Casa
Civil, Ruy Santana dos Santos, e o Assessor Especial
Augusto Gambá, que raramente comparecem à repartição, segundo servidores que ali ficam lendo
gibis.
ACUSAÇÃO

Um grupo de funcionários
decidiu enviar ao Governador do' Estado um relatorio dando conta do que vem
acontecendo no prédio das
repartições públicas e
pedindo providências. "Antes que não sobre nada".
Esses funcionários acusam
o Administrador do ERPE,
Antenor Ferreira, de "perseguir alguns funcionários
para beneficiar outros, facilitando assim a ação dos
depenadores do edifício".

Dias a respeito do inquérito
que a Divisão de Ordem Política remeteu à Auditoria
Militar.
"O inquérito teve seu curso normal. Antes de ser remetido eu o recebi para ler
e fiquei satisfeito com suas
conclusões. Os estudantes
que foram indiciados tiveram contra eles provas de

DUAS VIOLÊNCIAS
Para o Secretário de Segurança, apesar de todos os
esforços não foi possível
descobrir provas da violência policial durante a repressão aos estudantes. Investigamos as pretensas
violências havidas, de am-

Reale identifica a fumaça
O advogado Miguel Reale
Júnior, um dos defensores
da PUC no caso da invasão
daquela Universidade, pela
polícia, afirmou ontem, sobre as conclusões do inquérito do DOPS que "as autoridades procuraram se defender de acusações, fazendo uma cortina de fumaça
e atribuindo a responsabilidade de omissão à Reitoria.
As autoridades tiveram um
grande advogado de defesa
no relatório policial".
"Acho — acrescentou —
que a autoridade policial,
com grande habilidade, procuruou atribuir a responsabilidade à Reitoria, quando
ela inexistia, como forma
de afastar a visão real dos
fatos. Resta, agora, aguardar do promotor da Justiça
Militar, como representante

da sociedade, que diante
das provas do crime, processe os responsáveis, no
caso a policia".
DESDOBRAMENTOS
Segundo o advogado, "já
está caracterizado o crime
de abuso e dano. Fica, agora, logicamente, a critério
do promotor da Justiça Militar, examinar o caso
quanto à materialidade e
autoria, que a meu ver
estão configuradas. Todos
os elementos levantados na
PUC foram anexados ao inquérito da Comissão Especiai de Inquérito da Assembléia Legislativa de São
Paulo".
"Inicialmente" — explicou
-— "anexamos ao Inquérito
depoimentos de vários pro-

Brasílií i
começa era
do divórcio
Brasília — Seis advogados disputaram o privilégio
de ser o primeiro a dar entrada, nesta Capital, a uma
ação de divórcio, o que
atinai foi conseguido por
Raul Queiroz Neves. O primeiro processo distribuído,
entretanto, foi um patrochiado pelo advogado Máriu Honório Teixeira Filho,
que se antecipa, perante à
Justiça, aos demais bucharéis.
O primeiro pedido de
divórcio aceito foi o do
casal Carlos Alberto Marinho Duhau — Concilia da
Silva Duhau, separado há
mais de oito anos. A advogada Ivone te dos Santos
Borges formulou o pedido
por mútuo consentimento.
A sentença final só será
dada após a audiência de
testemunhas, porque o
casal não era desquitado.
As demais ações ajuizadas
eram litigiosas e terão tramitação mais demorada.
RESPOSTA
Porto A leg r c — Ao
comentar r e ce n t e afirmação do Cardeal Vicente
Scherer — "o.s cristãos e
católicos, por motivo de coeréncia sentem-se impedido.s de dar novamente o
voto a parlamentares que
favoreceram a introdução
do divórcio" — o Senador
Nelson Carneiro (MDB-RJ)
disse que "essa foi uma
atitude isolada" e que "não
encontrará ressonância em
vários setores do clero.
Acredito que, com maior serenidade, o Cardeal reverá
sua posição".
O Senador fluminense
deu inicio ontem, em Porto
Alegre, ao atendimento
semanal que manterá toda
terça-feira no escritório do
advogado gaúcho Ferrando
Malheiros. Quinze pessoas o
procuraram, entre elas o
mecânico serralheiro e ferramenteiro Egon Koch, nascido e casado no município
gaúcho de Panambi, mas
divorciado n a Alemanha,
onde mora há oito anos. Ele
deseja homologar seu divórcio no Brasil, porém não
em novo casamento:
pensa
"Já estou ressabiado".
"MEMÓRIAS"

Egon Koch disse que veio
ao Brasil só para tratar da
homologação d o divórcio.
nhado à Justiça Militar — Casado com a brasileira Hea professora Nadir Kfour di Koch em 1969, divorcioulimitou-se a afirmar: "Acho se dela em 72, em Hanque os estudantes se orga- nover. Ela mora em Muninizaram por iniciativa pró- que. Explicou que quer hopria. Não houve incentivo mologar o divórcio no Brade nossa parte".
sil porque seu pai. Rudolf
Comentando a ressalva Koch, de 70 anos, está bem
no inquérito, de que dos es- adoentado e resolveu fazer
tudantes indiciados, 35 tive- logo a divisão das terras
ram suas ações compreendi- com os três filhos: "Não é
das pelos policiais encarre- muita coisa, não, só uma
gados "mais como fruto dos chacarazinha de 11 hectaardores de uma juventude res, mas somos muito limal orientada, mais vítimas gados nessa terra. E quero
que criminosos de uma pro- o divórcio para que minha
paganda deletéria que se ex-mulher não fique com
desenvolve em nossos orga- metade do que vai me
nismos de ensino superior', caber".
a Reitora da PUC disse:
Prometendo para "esse
"Penso
que a juventude de- ano ainda" terminar seu liseja participação. O estu- vro, intitulado Memórias
de
dante deseja o estado de di- Uma Divorciada, a
Sra Careito".
rol Kersting, 51 anos, que
também foi uma das inseritas para se consultar ontem
com o Sr Nelson Carneiro,
disse que "já tenho 200
datilografadas". O
páginas
bas as partes. Tivemos o
cuidado de procurar detec- ex-marido dela, o securitátar a possível violência por rio Valdir Kersting, que foi
parte dos policiais mas não a primeira pessoa a soliconseguimos, alhures, pro- citar divórcio em Porto Alevas de que tenha havido ex- gre, está separado de D. Carol há seis anos, mas ela
cesso".
AfirApós a invasão policial do não aceitou o desquite.
"uns
ponticampo da PUC, a Secreta- mou que tinha
ria de Segurança Pública idie nhos para esclarecer com o
São Paulo responsabili- Senador".
zou-se pelas despesas medicas das 14 moças feridas ESCADAS E DESCANSO
pelas bombas de gás lacriComo os elevadores estumogênlo empregadas n a
ação. As despesas médicas vam quebrados, o Senador
chegaram a pouco mais de Nelson Carneiro foi obrigaCrS 190 mil e o Coronel do a subir as escadas até ao
Erasmo Dias acredita que quinto andar do prédio da
o assunto tenha sido encer- Galeria Chaves, onde funraldp. "Nunca mais vi essas ciona o escritório do advomoças. Elas não me procu- gado Fernando Malheiros.
raram mais e nem eu as Ele não pretende estender
a outras capitais esse atenprocurei. Isso é sinal de que dimento — "apenas já vou
elas devem estar bem de a São Paulo toda segundasaúde".
feira" — porque "senão não
terei nem tempo para descansar. Só cuidarei de aiguns casos de divórcio"
Depois de revelar sua admiraçáo pelo advogado Fer.
fessores, funcionários e estudantes da PUC (todos os nando Malheiros, autor
ouvidos se encontravam na também de um projeto de
regulamentação de divórcio,
Universidade no dia da invasão), prestados em co- o Senador declarou acredimissão especial constituída tar que antes de ser revoga38 da Lei do Dipela própria Reitoria e que do o Artigo
é coordenada pelo professor vórcio — que limita a conem apeJorge Lauro Celidônio, da cessão do divórcio "ele
será
cadeira de Direito Civil da nas uma vez —
inconstitucional
PUC e um dos diretores da declarado
Ordem dos Advogados, pela Justiça ainda este ano'.'
Negou que o divórcio está
secção São Paulo".
Concluindo, disse: "Apre- fora do alcance das pessoas
sentamos os depoimentos e de menos recursos: "Sodocumentos à Procuradoria mente no Rio, das nove VaGeral da Justiça, que por ras de Família, três são de
bem arquivou o inquérito justiça gratuita. Vale obserda CEI. Mas ela encami- var, no entanto, que o pronhou à Secretaria da Sngu- fissional depe cobrar honorança todos os documentos rários pelo serviço profissio.
anexos para serem incluí- nal que presta. Um medito
dos no inquérito que agora já de renome não vai coestá nas mãos da Justiça brar o mesmo de um reMilitar".
cém-formado."

Reilora mantém a serenidadee
interromperá seu descanso
"pois os
advogados Miguel
Reale Júnior e Walter Ceneviva cuidam da nossa defesa". Contestou que a dircçào da PUC tivesse dado
incentivo à realização do 3?
Encontro Nacional de Estudantes, no campo daquela
escola.
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Brasil não construirá barragem paraguaia

Brasília — Está praticamente fora de cogitações a
construção pelo Brasil de
uma barragem no rio Monday, e m território paraguaio, para regularizar a
vazão do rio Paraná duranIo o enchimento do reserva,
tório de Itaipu, de modo a
não prejudicar a navegação
argentina.
A informação é do presidente da Elétrobrás, Sr Antonio Carlos Magalhães, que
acrescentou que os estudos
realizados pela Elétrobrás
indicam que a abertura tias
comportas de cinco usinas
brasileiras na região, com
o mesmo objetivo de subsliftiir no rio Paraná a água
quo será retirada para encher o reservatório de Itaipú, provocará uma redução
"insignificante"
na pro.
dução de energia elétrica
no Sudeste do pais.
De acordo com o presidente da Elétrobrás, que
ontem passou o dia em Brasilia, "caso estudos futuros
assim recomendem, não é

problema instalar uma uslna termelétrica no sul do
pais, rapidamente". Essa
usina supriria a eventual
queda de produção das hidrelétrieas cujos reservatórios vierem a ser utilizados
liara regularizar a vazão do
rio Paraná.
Os estudos da Elétrobrás
estarão concluídos definiuvãmente nos próximos 10
dias, a tempo de serem
analisados pelo Ministro
das Minas e Energia, Shigcaki Ueki, antes de sua
viagem à Tcheco-Eslováquia, prevista inicialmente
liara o próximo mês de abril.
Durante essa viagem, informou-se no gabinete do
Ministro c na Embaixada
tcheca, deverá ser discutiria
a compra de uma usina termelétrica pelo Brasil, em
troca da renovação pela
Tcheco-Eslováquia em um
contrato para a importação
de 18 milhões de toneladas
de minério de ferro no prazo
de 10 anos.

I tam ara ti r e a f i r m a
que não há definição
Brasília — O Itamarati
reiterou, ontem, o seu coma
pleto desconhecimento
respeito de uma definição
do Governo sobre a solução
técnica para o enchimento
do reservatório de Itaipu.
Apesar das declarações do
presidente d a Elétrobrás,
Antônio Carlos Magalhães,
de que o Brasil utilizaria as
Hidrelétricas de Ilha Solteira e Jupiá e o sistema integrado da Copei para encher
o reservatório, o porta-voz
do Ministério das Relações
Exteriores, Luiz Felipe
Lampreia, voltou a afirmar
"ainda não há
decisão
que
governamental a respeito".
Segundo u m diplomata
brasileiro, o Brasil poderá
fazer "algumas concessões"
à Argentina n a s negociações, muito embora essas
negociações devam ser feiIas na base da Resolução de
Jupiá, aprovada em 1972
pela reunião dos chanceleres da Bacia do Prata, que
não classifica como "prejuizo sensive!" a fase de construção de hidrelétricas em
rios de curso sucessivo —
como é o caso do Paraná.
A Resolução de Jupiá —
que, por ter sido aprovada
na conferência dos chanceieres da Bacia do Prata, rccebeu a concordância argentina — recomenda que
o.s Estados, na operação e
enchimento d e represas,
"sigam
práticas análogas á,
que foi cumprida, para o
seu enchimento, no caso da
represa de Jupiá (Brasil)".
A resolução considera que
"o efetivo
respeito aos termos ria Declaração de Assunção não pode referir-se
à etapa de construção de
obras hidrelétricas, senão
às conseqüências que ,dccorrerem da operação das mesmas".
O Brasil, então, pode alegar que o enchimento de
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A preocupação argentina é garantir a atracação no porto de Posadas

Proposta é Argentina
aceitar queda de vazão
A vazão minima historicamente
observada no rio Paraná cm Posadas,
o principal porto argentino naquele
rio, é de 3 mil metros cúbicos por segundo. Com. os reservatórios brasileiros construídos na região essa vazão
mínima subiu para 5 mil metros cúbicos. O fechamento do rio para encher
o reservatório de Itaipu pode reduziIa para menos de 5 mil por um período de 10 a 15 dias, após o qual a Ar"voltaria a
gentina
gozar das vantagens de nunca mais ter vazões de 3
mil metros cúbicos cm Posadas c sim
superiores a 5 mil".
Esse c. segundo uma fonte do setor energético, um dos argumentos
que o Governo brasileiro pretende utilizar para convencer os argentinos a
aceitarem a redução do nivel do rio
Paraná durante o enchimento de
Itaipu.
Caso a Argentina aceite o argumento, os reservatórios brasileiros do
rio Iguaçu —- Foz do Areia. Salto Sanliago e Salto Osório — só precisariam
ser utilizados se ocorrer um período
extremamente critico de- seca na rco que, segundo a mesma fonte,
gião,
"só acontece
uma vez a cada 30 ou 40
anos". A probabilidade de que isso
ocorra justamente durante o enchimento de Itaipu c, portanto, muito pequena.
Com isto, o Brasil poderia abrir
mão de qualquer uma das duas opções
apresentadas pela Itaipu Binacional
para resolver o problema do enchimento do reservatório de Itaipu sem
prejudicar a navegação argentina. A
primeira c a construção de uma barragem no rio Mondai), no território
paraguaio, que seria aberta na ocasião
do enchimento de Itaipu para jogar
água. no rio Paraná. A segunda é a
utilização, com os mesmos fins, dos
reservatórios brasileiros no Iguaçu.
Esta opção inclui a construção de uma
termelétrica a carvão para suprir a
queda de capacidade das usinas brasi-

AVISO
O Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas (DNOCS), através do seu Grupo de Licitações
de Serviços e Obras, torna público,
para conhecimento dos inleressados, que realizará às 15 (quinze)
horas do dia 10 (dez) de fevereiro do ano em curso,
na Avenida Duque de Caxias, 1 700 - 8.° andar Sala 806, em Fortaleza-CE, sessão pública
para habilifação cie licilantes e recebimento de
propostas
para execução dos serviços de recuperação, adaptação e complementação das estruturas existentes visando a instalação e operação das comportas Stop-Logs
do Sangradouro do Açude Público Arrojado Lisboa
(Banabuiú), no Município
de
Quixadá, Estado do
Ceará.
O Edilal e maiores informações poderão ser adquiridos na sua sede em Forlaleza-CE, no endereço
acima indicadoras diretorias regionais em Teresina- -PI, Recife—PE, Salvador-BA e nas representações
no Rio de Janeiro- RJ e Brasília—DF.
1978.

Enci.° Antônio Carlos Martins de Holanda
Chefe DGO/G

São Paulo — A Centrais Elétricas de São
Paulo (CESP) foi quem
mais produziu energia
elétrica no país em 1977,
informou ontem o seu
presidente, Luiz Marcelo
Moreira de Azevedo, após
despachar com o Governador Paulo Egydio
Martins.
A CESP produziu 26 milões 178 mil 384 Mwh,
o equivalente a 38,2' >- do
total produzido na Região Sudeste do país (68
milhões 596 mil 5 6
Mwh). A segunda empresa produtora da Região foi a Furnas, com
31,8% do total. Em São
Paulo, a participação da
CESP na geração de
energia elétrica atingiu
90,7',;. A energia produzida pela CESP foi
consumida pelos Estados
de Mato Grosso, Paraná,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

DNER é que
retém frota
na fronteira
Porto Alegre — O chefe
do Setor de Transportes do
DNER iDepartamento Na.
cional de Estradas de Rodagem), Sr Darci Rospctto,
disse ontem que a liberação
de cerca de 100 caminhões
regidos nos dois lados da
ponte Brasil—Argentina,
"depende
de ordens do Rio,
pois todas as empresas sabiam de exigências junto ao
DNER e não atenderam a
elas".
O novo convênio entre os
dois paises reza que as empresas que receberam concessão para o transporte in.
ternacional deveriam registrar os caminhoneiros autonomos, freteiros, na proporção de 100% de sua capacidade própria de carga.
O chefe do Setor d e
Transportes do DNER informa que os caminhões
que estão aguardando cm
Uruguaiana só poderão cru.
zar a fronteira se forem registrados por empresas concessionárias, tendo o limite
estabelecido pelo convênio.
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Velloso diz que Figueiredo
encontrará economia sólida
Brasília — O Ministro do Planejamento, Reis Velloso, afirmou ontem que
o General João Baptista Figueiredo "vai
encontrar, ao assumir o Governo em
março de 11)70, uma economia sólida e
com mecanismos eficientes capa/.cs de
resistir a novas crises internacionais,
idênticas á do petróleo, devendo a balança comercial apresentar considerável
.superávit e a divida externa crescimonto moderado."
Indagado sobre se o Instituto de
Planejamento Econômico e Social (Ipea)
está realizando levantamentos visando à
elaboração do III PND o a pedido do
General Figueiredo, disse que "esse é um
assunto exclusivo do próximo Governo"
e salientou que "o III PND, de acordo
com a legislação em vigor, somente deverá ser encaminhado ao Congresso Nacional do dia 31 de agosto de 1979; portanto, a próxima administração terá
tempo suficiente — seis meses — para
elaborar suas prioridades nos campos sociai e econômico".

Primeiros

letras de Foz do Areia c Salto Sanliago.
A primeira opção apresenta duas
desvantagens: o falo de ler sido incluida no "pacote" de benefícios que
o Brasil estaria disposto a conceder
ao Paraguai, cm troca da mudança
de ciclagcm no pais, já que a construção da barragem em Monâay representa o inicio da hidrelétrica que.
os paraguaios pretendem instalar naquelc rio. Iislo significaria, segundo
uma alta autoridade do selor energético. dar uma usina ao Paraguai "de
mão beijada". A outra desvantagem e
o custo, calculado cm 150 milhões de
dólares, mais a valorização das terras que cercam Monday. Como diz
outra fonte do setor, "os paraguaios
dizem que são terras desvalorizadas,
mas o Governo brasileiro sabe
que,
tão logo seja anunciado o projeto, elas
teriam seus preços multiplicados por
duas. cinco e ate dez vezes"
Já a segunda opção exigiria investimento na construção da termelctrica. As barragens utilizadas seriam
as de Salto de Osório, usina já em operação, Salto Santiago e Foz do Areia,
ambas em construção. Essa solução è
considerada mais econômica que Monday.
Agora, tudo indica que o Brasil
pretende optar por essa solução, mus
apenas parcialmente, isto é, sem a termelétrica. Caso. naturalmente, a Argentina concorde com a redução da
vazão do rio em Posadas durante o
enchimento de Itaipu. O risco que o
Brasil corre, ai, é o de haver
uma
grande seca, obrigando-o a usar a
água do Iguaçu, sem a termelétrica
para suprir a queda de capacidade de
Foz do Areia c Salto Santiago. "Mas",
repetem as fontes, "grandes secas só
ocorrem uma vez a cada 30 ou
40

Interligação CESP tem
elétrica já
recorde de
tem prazo
energia
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Itaipu está incluído n a
"etapa de construção" mencionada na Resolução de
Jupiá e que. portanto, a redução da vazão do rio Paraná, apesar de constituir um
prejuízo sensível a outro
Estado da Bacia, não está
coberta pela Declaração de
Assunção. Ou seja. que júridicamente. o Brasil não deve nenhuma compensação
pela diminuição temporária
:!a vazão do rio. Apesar disso. é intenção brasileira negociar o assunto, para não
con turbar o encaminhamento das boas relações bilaterais com a Argentina.
"Haverá bom senso",
garante o diplomata brasileiro.
E' certo que o Brasil cumpi irá à risca a Resolução de
Jupiá, o que compreende o
fornecimento
de
informações técnicas detalhadas
à Argentina sobre o fluxo
do rio nos dias de enchimento e a publicação diária, em jornais de circulação nacional, de todos os
dados necessários para que
o outro pais possa calcular
e fixar a exata vazão do rio.
Assim, no prejuízo sensível previsto na Declaração
¦de Assunção, não se inclui
a obrigatoriedade do país
que enche o reservatório
oferecer compensações. Isto
so é exigido na fase de operação normal da hidrelétrica. Quanto aos prejuízos
de menor monta, a Resolucão de Jupiá prevê que o
Estado prejudicado deve suportá-los, ao dizer que o
pais "o
que construiu a usina
tem
dever de prevenir e
¦evitar razoavelmente
todo
prejuízo sensível que possa
causar a outros Estados da
mesma Bacia e, a respeito
destes, o dever de suportar
os inconvenientes menores
que possam derivar-se da
operação desses aproveitaSalvador — O diretor de
mentos".
Operações d a Elétrobrás,
José Marcondes de Carvalho, disse ontem, no 1' EnKM K* HH X* XX XX MNXK KM MM XX KM MM HX MM MM KW MC MM
contro Pan-Americano d e
Engenharia Eletrotécnica c
Eletrônica,
nesta Capital,
S£3£CASA DA MOEDA DO BRASIL
que no começo da próxima
década estará completada a
AVISO
interligação dos sistemas
Chamamos a atenção dos interessados
elétricos bras!'eiros.
para a TOMADA DE PREÇOS n.° 02/78 a ser realizada em 26-01-78,
Informou que o Norte c
Nordeste serão ligados por
conforme EDITAL afixado na DIVISÃO DE AQUISIÇÕES, à
linha de transmissão de SoRua 24 de Fevereiro, i63 — Bonsucesso, relativa à aquibradinho a Belém do Pará,
sição de TECIDO DE ALGODÃO CRÚ.
e o Nordeste e Sudeste por
DIVISÃO DE AQUISIÇÕES
linha que irá da área da
:p
CHESF à de Furnas.
KX XX XX XK XX XX XX KM MM KM KM KH MM XX KM MM
XX XX KM?
Assegurou ainda o Sr
José Marcondes de Carvalho que, de 1974 para cá,
houve redução da geração
MINISTÉRIO DO INTERIOR
técnica de energia elétrica,
utiliza óleo combustível,
que
DEPARTAMENTO NACIONAL
graças a uma articulação
das hidrelétricas de Paulo
DE OBRAS CONTRA AS SECAS
Afonso, na Bahia, e de Três
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Marias, em Minas, o que,
segundo ele, evitou a necesDIRETORIA GERAL ADJUNTA DE OPERAÇÕES
(DGO)
sidade de se utilizar energia
GRUPO DE LICITAÇÕES DE
térmica em todo o NordesSERVIÇOS E OBRAS (DGO/G)
te.

Fortaleza,

Paraná
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resultados

No caso da petroquímica — comenlou o Ministro — os primeiros resultados práticos serão sentidos ainda no decorrer de 1978. estando prevista uma economia de divisas no valor de 1)00 milhões
de dólares, com a entrada em operação
de diversos projetos aprovados pelo Governo federal nos últimos quatro anos.
O bom desempenho das exportações
foi citado pelo Ministro como um Importante feito da administração do Presidente Geisel — passaram dos 6 bilhões
de dólares obtidos em 1973 para quase
12 bilhões no ano passado. Entende o
Sr Reis Velloso que esse crescimento nas
vendas externas brasileiras não deve ser
subestimado, porque, ao longo dos últimos anos. foram criadas dificuldades
adicionais para os produtos oriundos das
nações em desenvolvimento, pelos paises ricos.
Outro importante legado da atual
administração ao Governo Figueiredo —
disse o Ministro — será a manutenção
de índices relativamente altos nos invéstimentos públicos, apesar da política de
desaquecimento da economia. O Mirilstro não quis fazer comentários sobre a estratégia a ser seguida pelo General João
Baptista Figueiredo, diante da reivmdicação da classe empresarial de um reaquecimento gradual
da economia: "Eu
não digo nada, mas estou disposto a responder a todas as indagações envolveudo a atual administração".
Também no setor privado o Mlnlstro Reis Velloso acredita que está havendo e vai continuar um "nível satisfatório" de investimentos. O exemplo mais
significativo, disse, é a escassez relativa
de recursos em órgãos como o BNDE e
a Finame, cujas verbas liberadas não estão acompanhando a grande demanda
de projetos oriundos da iniciativa privada.
Ao referir-se à Finame, o Ministro
afirmou que a decisão do Governo de
permitir à autarquia buscar 200 milhões
de dólares no mercado externo, permilindo o cadastramento de empresas cstrangeiras no órgão, foi tomada justameiUe com a intenção de aliviar a escassez de recursos e não com a finalidade especifica de cadastrar as empre-

sas de bens de capital sediadas em Minas Gerais, como a Krupp e a Dornas.
O próximo Governo vai encontrar a
empresa privada bastante dinâmica e
diversificada, disse o Ministro do Planejamonto, raciocinando com base no incremento considerável que houve na
aprovação (|e projetos pelo Conselho do
Desenvolvimento Industrial íCDIi, onde
a participação privada foi muito maior
em 1977, se comparada com os índices de
1971). Fez a ressalva de que devem ser
excluídos o.s projetos de expansão das
grandes usinas estatais produtoras de
aço, om função do alto nivel dos invcslimentos necessários, que levam a uma
participação percentual muito elevada.

Exportações

diversificadas

A diversificação de mercados e produtos teve uma Importância extraordinaria na manutenção do dinamismo das
exportações brasileiras, salientou o Mini.slro. O pais conseguiu certa autonomia em suas vendas externas ao longo
dos últimos quatro anos, tendo em vista que no período de julho a outubro de
1977 a.s exportações de café estiveram
praticamente
paralisadas, mas, mesmo
assim, "mantivemos uma média mensal
de exportação não inferior a 1 bilhão de
dólares".
Cem esle cVtdn, procurou dciríonstrar que a próxima administração não
deverá enfrentar grandes dificuldades
relacionadas com o crescimento da divida externa.
"Hoje as exportações
e.stão crescendo de maneira muito mais rápida do que
a divida externa" — afirmou. Em con.seqüência, "pretendemos mobilizar o empresariado brasileiro no sentido de manter intacto o atual esforço exportador".
Reconheceu o Ministro que o Ipea
vem realizando alguns levantamentos
cm áreas especificas — mas não com o
objetivo especifico de colher subsídios
para elaboração do III PND. Na verdade. de acordo com informações prestadas por assessores governamentais, o
Ipea está trabalhando nos setores agropecuário, das desigualdades regionais e
do crescimento industrial. Estudos finais
deverão ser encaminhados à assessoria
do General João Baptista Figueiredo á
guisa de subsídios.
Espora o Ministro do Planejamento
que este ano e em 1979 a economia mundial continue apresentando uma rêctiperação lenta. "Não é de esperar um grande impulso", embora a Alemanha Ocidental e o Japão devam acelerar a reeuperação de suas economias como forma de reduzir os grandes stiperávits
existentes na balança comercial. Salientou o Ministro que já não se fala mais
na perspectiva de uma nova recessão,
como nos prognósticos feitos em fins de
1975 e inicio de 1976, talvez como "conseqüência da lenta melhoria das economias dos paises industrializados, em
particular os Estados Unidos".
O Ministro do Planejamento negou
que o Governo pretenda adotar medidas
de impacto na área social com o objetivo
de beneficiar a Arena nas eleições parlanientares de novembro. Sobre o assunto,
disse cntretanlo que o Presidente Geisel
continuará "muito ativo" na área social
no decorrer de 1978, como aliás ele pró"deixou
claro em seu pronunciaprio
mento à Nação cm 29 de dezembro último".

-Ministros decidem
prioridades

Brasília — As diretrizes e prioridades econômicas para 1978 já foram
discutidas entre os Ministros da Fazenda e do Planejamento, mas, contrariando o previsto, nào vão ser debatidas no Conselho de Desenvolvimento Econômico iCDEi, porque o
Presidente Geisel estará gravando
hoje pela manhã as mensagens que
transmitirá pela televisão aos povos
do México e do Uruguai.
O documento contendo as diretrizes, segundo o Ministro do Planejamento, será divulgado independentemente de reunião formal do CDE.
no momento, "estou fazendo consultas
aos demais Ministros da área econômica, mas não posso antecipar nada. embora já tenha chegado a um
consenso sobre as prioridades básicas com o Ministro Mário Henrique
Simonsen".
Com a limitação das importações das empresas estatais em 1973
a 760 milhões de dólares — excetuadas as das áreas de petróleo, de equipamentos destinados aos projetos de
energia elétrica — o Governo antecipou na semana passada algumas das
normas gerais que nortearão a economia no decorrer deste ano.
No documento que provavelmcnte será divulgado antes do embarque
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Edital de Tomada de Preços n.° 04/78

Edital de Tomada de Preços n.° 05/78

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE
JANEIRO, torna público que fará realizar no dia trinta e um de janeiro do ano de mil novecentos e setenta e oito (31-01-78), às 10,00 horas Tomada de Preços, para Aquisição de Vidraria
Maiores detalhes, poderão ser obtidos na Divisão de Material do Departamento de Material e Serviços Auxiliares, na sala número 19 (dezenove) do
Pavilhão Central da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, situada no Km 47 da Antiga Rodovia
Rio—São Paulo — Seropédica — M. de Itaguaí.
U.F.R.R.J., 09 de janeiro de 1978
a.) ADEMAR FLORES TEIXEIRA CHAVES
Diretor Substituto da D.M.

A UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE
JANEIRO, torna público que fará realizar no dia trinta
e um de janeiro do ano de mil novecentos e setenta
e oito (31/01/78), às 14:00 horas TOMADA DE PREÇOS, para AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL PARA LABORATÓRIO.
Maiores detalhes, poderão ser obtidos na Divisão de Material do Departamento de Material e Serviços Auxiliares, na sala número 19 (dezenove) do
Pavilhão Central da Universidade Federal Rural do
Rio de Janeiro, situada no Km 47 da Antiga Rodovia
Rio/São Paulo — Seropédica — M. de Itaguaí.
U.F.R.R.J/, 09 de janeiro de 1978.
Ademar Flores Teixeira Chaves
a.)
Diretor Substituto da D ,M.
,P

do Presidente
Geisel ao México, o
ponto principal será a fixação do limite para os reajustes das tarifas dos
serviços públicos. No dia 1."? deste
mês o Governo anunciou um aumento médio de 27% para as tarifas de
energia elétrica, devendo tal índice
ser mantido para as demais taxas cobradas pelas empresas públicas.
Um chamado à classe empresarial no sentido de incrementar ao
máximo as exportações no decorrer
deste ano também deverá fazer parte das diretrizes econômicas de 1978.
A idéia é conseguir um aumento de
15%, em comparação com 1977, nas
vendas dos produtos manufaturados.
Nos chamados insumos básicos, como
soja, babaçu, café e açúcar, o Governo pretende obter os mesmos resultados do ano passado, com algumas
variações para mais, dentro das condições do mercado internacional.
Será reafirmada a preocupação
em manter inalterados os atuais mecanismos de controle das importações, cujo montante global deve continuar na casa dos 11 a 12 bilhões de
dólares anuais. O problema da inflação também merecerá destaque, embora os meios de combatè-la devam
continuar nos moldes atuais.
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AVISO
Edital de Tomada de Preços n.° 03/78
A UNIVERSIDADE FEDERAL kURAL DO RIO DE
JANEIRO, torna público que fará realizar no dia vinle e seis de janeiro do ano de mil novecentos e setenta e oito (26/01/78), ás 14:00 horas TOMADA DE
PREÇOS, para AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS.
Maiores detalhes, poderão ser obtidos na Divisão de Malerial do Departamento de Material e Serviços Auxiliares, na sala número 19 (dezenove) do Pavilhào Central da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro, situada no Km 47 da Antiga Rodovia
Rio/São Paulo — Seropédica — M. de Itaguaí.
U.F.R.R.J/, 09 de janeiro de 1978.
a.) Ademar Flores Teixeira Chaves
Diretor Substituto da D.M.
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Açominas comprará quase
Cr$ 3 bilhões a empresas
nacionais em equipamento
Belo Horizonte — A Açominas firmará hoje 15
contratos de fornecimento de equipamentos com indústrias nacionais de bens de capital, no valor de
Cr$ 2 bilhões 995 milhões 771 mil 554. Da solenidade, no Palácio dos Despachos, participarão o Governador Aureliano Chaves, o vice-presidente da
Siderbrás, Wilkie Moreira Barbosa, e o presidente da
ABDIB, Sr Carlos Ramos Vilares.
A empresa, que pretende
2 milhões
de toneladas anuais de aço, a produzir
de 1980, em
partir
Ouro Branco, firmará também hoje o contrato de
compra da laminador de larugos com a Davy
Ashmore International, o último compromisso assumido em contrapartida ao financiamento externo
cie 1 bilhão de dólares.
OS EQUIPAMENTOS
Os contratos com os fubricantes nacionais prevêem o fornecimento dos
s e gúi ntes equipamentos:
sinterização e vagões especiais pela Cobrasma S.A;
fornos-poços de reaqueclmento pelo consórcio Montcc-Stein, pútio de preparação de carvão pela Krupp
Indústrias Mecânicas Ucla.,
fábrica de oxigênio pela
Nordon Indústrias MetalúrS.A.;
gicas
equipamento
mecânico e pontes-rolántcs
pela Ishlbrás — Ishikawa-

Rima
S.A.

do

Brasil

Estaleiros

E ainda: vagões comuns
pela Pidner, transformadores pela Toshiba do Brasil
S.A; gasômetros e caldeiras
pela CBC indústrias Pesadas S.A; sistema de recirculação de água pela FNC —
P'ilsa Equipamentos para
Saneamento S.A. e Consórcio Degremont/ Gema Barbaía; e pon tos-rol a ntes pela
Torque. Tais equipamentos
terão peças e serviços importados do valor dc 52 milhões 230 mil 217 dólares.

Expansão da Usiminas
d c v e r á ser aprovada
Ipatinga. — "E' lógico que
a Usiminas deverá Ler seu
programa de expansão
aprovado. Apenas não poderia dizer hoje, aqui, qual o
tipo de equipamento e onde
será feito: poderá ser aqui,
em outro local de Minas ou
até me.smo fora do Estado'',
disse o Ministro Ângelo Calmon de SA, após receber
ontem do.s dirigentes 'd a
Usiminas os estudos de viabilidade econômica para
uma expansão visando a
produzir, já cm 1982, 5 milhões 300 mil toneladas de
aço.

O presidente da empresa,
Sr Ron:don Pacheco, revelou
que o estudo apresentado
ao Ministro previa a expansão no próprio local da
Usina Intendente Câmara,
que já produziu ano passado 2 milhões 720 mil t e
que, ao completar-se a Fase3 do Plano de Expansão, cstara apta a produzir a partir do ano que vem 3 milhões 500 mil t. Mas o cxGovernador de Minas revêlou também que não alimonta "preocupações dc ordem localiza cional".

ECONOMIA -

Deputado dos EUA aconselha Brasil a Brasil produziu em
adotar habeas para melhorar no BID 77 menos 3,48°/o cie
petróleo que em 76

O presidente da Comissão para
Assuntos Bancários, Financeiros e
Urbanos da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Deputado William Moorhead, declarou
ontem que, "a imagem do Brasil
melhoraria muito se fosse adotado
aqui,
exemplo,
o habeaspor
corpus".
O Deputado Moortiead, que é
um dos oito parlamentares norteamericanos que está no Brasil.,desde domingo a fim de Inspecionar
obras financiadas com recursos do
BID, reconheceu que a política
brasileira de direitos humanos influirá na concessão de empróstimos do BID.

Além do Deputado Moorhead,
(democrata i, compõem a comissão
o.s Deputados Garry Brown (republicano), Silvio Conte (republicanoi, Henry Hyde
i republicano i,
John Lafalce (democrata), William
Stanton idemocratai. Charles Wilson i democratai e Joseph Minish
(democrata). Seguem hoje para
Brasilia, onde terão audiência com
o Chanceler Azeredo da Silveira e
com o Ministro Mário Henrique Simonsen.

Direitos humanos
Ontem, no Consulado do.s Estados Unidos, três dos integrantes
da comissão concederam entrevista coletiva à imprensa, que lhes
perguntou sobre a influência dos
direitos humanos na concessão dos
empréstimos. Depois de dizer ter
tido impressão muito favorável, o
Deputado Moorhead falou:
Andei pelas ruas do Rio e
vi muita gente conversando, muitos estudantes em grupo. Isso mostra uma boa imagem dos direitos
humanos no país.
Ma.s onde viu o senhor estudantes reunidos no Rio? — indagou um jornalista.
— Bem, não posso garantir
que fossem estudantes. Eram pessoas jovens — respondeu, um tanto desconcertado.
O repórter insistiu, observando
que em Moscou também se vê gente andando pelas ruas, "o que não

William Moorhead,
constitui garantia de que são respeitados o.s direitos humanos". Embaraçado, o Deputado não pôde levar o diálogo adiante. Mas veio em
seu socorro o Deputado Joseph Minish, que com o Deputado William
Stanton, participava da conversa:
— Na verdade, não tivemos
ainda oportunidade dc avaliar o
problema. E' uma pergunta prematura.
Retomando a fala, o Deputado
Moorhead disse que a questão "terá algum
de
peso na concessão
empréstimos, mas
devo adiantar
que minha impressão inicial é favorável ao Brasil".

299 Agencias em Minas Gerais

ATIVO
DISPONIVIZI
EMPRÉSTIMOS
Bancários
Habitacionais
Rurais
OUTROS CRÉDITOS
VALORESEBENS
IMOBILIZADO
RÉSULTÁDO.:PENDENTE
COMPENSAÇÃO

PASSIVO

3.208.908.337,28
6.169.528.384,51
l.6Í6,909.443.40

A

finalidade da qualificação, objeto do edital i.
possibilitar a esccllia de firma (s) e empresais)
que irão
planejar, criar, executar e controlar os programas e campanhas
promocionais, publicitárias e de relações públicas do turismo brasileiro, a cargo da EMBRATUR, nos anos de 1978 e 1979. Os interessados poderão habilitar-se, dentro das especialidades de
publicidade, promoção de vendas e relações
públicas, em qualquer
das seguintes faixas de atuação, ou combinação entre elas:

OUTRAS EXIGIBILIDADES
OBRIGAÇÕES ESPECIAIS
RESULTADO PENDENTE
COMPENSAÇÃO

31.570.8 lh.671.50

6.706.700.940,19
3.(159.752.022.34
67.644,643,10 ¦
111,475.905.21)7.97

TOTAL

31.57(1.81(1.071.50

CREDITO
1.1)12.587.386.117
696.986.865,41

REVERSÃO FUNDO RESERV. ESPECIAIS
RENDAS OPERACIONAIS ....
OUTRAS RENDAS
LUCROS DIVERSOS

4.1 dl). 095.14

110.000.000,00
40:000.000.00
25.000.000,00
2,000.000,00
1.500.000,00
2.000.000,00
5(1.089.007.5(1
325.229.80
3.904.500.00

241.419.397.30
1.955.154.343,92

TOTAL

1.955.154.343,92

HÉLIO GARCIA
Presidente
EVANDRO DE PÁDUA ABREU
Diietor Financeiro

RIA' DA COSTA VAI.
Direior ila Can. Agrícola

I.EONE MODESTO VALADARES
Direior Cart. Habitacional

ROBERTO LÚCIO
'Cart. ROCHA BRANT
Diretor
Bancária

DADOS COMPARATIVOS A PARTIR DE 1974
DEHttltOS A VI5TA

1

DEPÓSITOS W'UA/i"i

III Mslfü.S ItllAI.S

|

li.Mf. HABITACIONAL

Dtl'. CRGDITO CliRAI.

l:MI'Rl!StlMUS KII.MS

0.720

(d) promoção do setor TURISMO como opção para inveslimenatravés do FISET-Turismo e/ou de ouiros meios de financiamento;

|

(e) outros projetos e programas de comunicações, relacionados com o desenvolvimento do turismo no e
para o Brasil.
Notas: I.
Os programas decorrentes das faixas acima serão desonvolvidos em estreita colaboração com as autoridades
federais, estaduais e municipais competentes, bem asdo setor.
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EMBRATUR,
Sao Paulo.
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às 09

nos quadros de avisos na sede
Janeiro, t na Delegacia Regional Sul,

Rio

rle Janeiro,
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de

Cláudio

janeiro

dc

1978

Aídar

Presidente

da

Comissão.

da
em
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liicrenientõTPürcetiliial

2.366.604 4.138.554 1.771.950

74,87%

POUPANÇA

3.744.420 6.720.095 2.975.675

79,47%

TOTAL

6.111.024 10.858.649 ~4.747.625

77,69%
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EVOLUÇÃO EM 1977
31-12-76
AVISTA

fl

I

A EMBRATUR
horas,

Bl:i>l:HVAh I'- II MIOS

10.995
m
—±
402.101
¦

|

los,

13 de

HUGO AGUIAR
Diretor Administrativo

LUCIANO RESENDE TAVARES MOREIRA -TC-CRC-MG ul' 12.857

c) divulgação e promoção da politica nacional de turismo, em
seus elementos essenciais, incluindo, além dos mencionados
acima,
os objetivos expressos nas Leis n.°s 6.505/77 e 6.513/77, a saber:
registro, classificação e articulação das empresas e serviços
turisticos; e criação de Áreas Especiais e Locais de Interesse
Turístico,
com a conseqüente defesa e
proteção dos valores naturais < cuilurais neles incluídos;

As propostas serão abortas no dia
horas, na sede da EMBRATUR.

140.I87.899i84
I.S47.407.445.23
200.030.637,95
07,528.3011.911

Hclo Horizonte, 31 dc dezembro ilc 1977

(b) promoção do turismo interno, incluindo campanhas de
fundo educacional, com vislas a desenvolver uma mentalidade turistica nacional e de caráler
promocional, com o objetivo de incrementar o intercâmbio de viajantes dentro do País;

lará realizar no dia 22 de
janeiro de 1978_ às 14:30
uma reunião no auditório do Ministério da Indústria
e do
Comércio, situado à Praça Mauá, 7, 17? andar,
com o fim de dar
aos interessados os esclarecimentos
que se fizerem necessários.
A retirada dos detalhes do presente ediial deverá
ser feila no
Departamento Financeiro da EMBRATUR - Praça
Mauá 7 - 9? andar, Rio, das 08 às 17 horas, ou na Delegacia
Regional Sul, situada à Avenida Brigadeira Faria Lima, 1323 11° andar,
Sào
Paulo, das 09 às 18 horas, mediante o
pagamento de um mil
cruzeiros (Cr$ 1.000,00).

I0.S58.649.462,27

_L

(a) promoção do Brasil no Exterior, como destino turístico visaneio ao aumento do número de viajanlles internacionais
para o
Pais;

privadas

Poupança

10.995.346:165,19
8.296.786.963,24
1.204.12S.295.51
213.325.923.02
10.70(1.308.34
10.475,9(0.207.97

DESPESAS OPERACIONAIS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS .
PERDAS DIVERSAS
DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO
Tundo Patrimonial
Fundo dc Res. EspeciaisOuiros Fins
Prov. p/cred, Liq. Duv,
Dolaçâo-Soc. Dcnef. Serv.
Caixa - SOBENCA
Dotiição-Soc. Recreai.
Miháscaixa
Provisão p/Assist. Social
Gratif. Funcionários
Gratil". Diretoria
Dotação p/ Fundação
João Pinheiro
'TOTAL*'

Edital de Qualificação

empresas

4.138.554.235.23
6/720.095.227,04

DÉBITO

Aviso

as

4112.104.395,03

DEPÓSITOS
A Visla

RESUMO DA DEMONSTRAÇÃO DA CONTA "LUCROS E PERDAS'

EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO

No caso de ser selecionada mais de uma empresa,
para
execução dos serviços acima, as contratadas deverão
assumir expressamente o compromisso de colaboração
estreita umas com as outras.

1-UNDOS DIVERSOS

374.557.NOS.23

TOTAL

¦ EMBRATUR

sim com

]

C.G.C. - 17.176.033/0001-90

RESUMO DO BALANÇO GERAL DE 30 DE DEZEMBRO DE 1977

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMERCIO

2.

Embora assinalando o crescimento da divida externa brasilei"cm
ra,
72 eram 12,5 bilhões de dólares e em 70 o número subiu para 25,9 bilhões", o chefe da comissão disse que ela "não chegou ainda a um ponto que possa preocupar.
Acha o Deputado Moorhead
"temos dc verificar
outros faque
tores, como o crescimento econòmico,
os prazos
de pagamentos,
etc." e adiantou que não há "nenhum número mágico, a partir do
credores ficassem
qual os
preocupados. A situação é complexa e
envolve muitas variáveis".
Sobre sua visita a Cuba ia comissão esteve
em Havana, entrevislando-se
com
Fidel
Castro),
disse o Deputado que "o BID, obviamente. não
tem investimentos
naquele pais. No entanto, existem
nos
grupos de interesse cubanos
EUA e vice-versa. Estamos dando
prosseguimento à politica de reaproximação dos dois países".

contribuíram resultados em
terra como no mar. A aplicação de métodos de rccuperação secundária Tez
com quo o volume produzido nos campos terrestres
apresentasse um cresuimento de 5,8'; passando dc 508
mil 578 metros cúbicos i3
milhões 570 mil 350 barris)
em novembro, para 599 mil
207 metros cúbicos 13 milhões 769 mil 12 barris) cm
dezembro.
No mar. a p r o cl u ç ã o
acusou um acréscimo de
cerca de 5',, passando dn
20 mil 38 metros cúbicos 11
milhão 283 mil 400 barris)
em novembro, para 214 mil
189 metros cúbicos M milhão 347 mil 349 barris) em
dezembro.
RESERVAS
Brasília — O presidente
cia Petrobrás. General Araken de Oliveira, informou
oficialmente mu lem, ao Presidente Ernesto Geisel, que
as reservas brasileiras ci'-'
"aup e t ri) 1 e o conhecidas
m e n ta t am
.substancialmente". Após seu despacho
no Palácio do Planalto, o
presidente da Petrobrás csteve reunido com o Ministro
das Minas e Energia, Shigeaki Ueki.
Em breve contato com a
imprensa
no
entanto,
o
General Araken de Oliveira
evitou ir além da confirmação de que "as reservas
aumentaram".

C Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais

São Paulo — A produção da indústria aulomobilístícq brasileira, cm 1977, atingiu 914 mil 950
veículos, com uma queda de 7,2% cm relação a
1976, enquanto as vendas globais do setor totalizaram 921 mil 105 unidades (69 mil 346 no mercado
externo), indicando um decréscimo de 5,6% quando
comparadas às vendas do ano anterior. A indústria
encerrou o ano com um estoque de 10 mil unidades,
contra 15 mil registradas ao final de 1976.
As informações são da Associação Nacional dos
Fabricantes de Veículos Automotores (Anjaveai, indicando que. cm dezembro último, foram
fabricadas 76 mil 763 unidades, volume 1,5% superior ao
produzido no mesmo mês de 1976.

—

A Petrobrás Informou ontem que a produção total
de petróleo, inclusive liquido de gás natural, apresentou em 1977 uma redução
de 8,48',; em relação a 1976,
Enquanto no ano passado
a produção foi de 9 milhões
658 mil 895 metros cúbicos
(00 milhões 741 mil 8(i8 barrisi. em 1976 loi de lü milhões 5 mil 685 metros cúbicos ifi2 milhões 935 mil 758
barris i.
Dezembro foi o més de 77
que registrou o maior volume de petróleo produzido:
840 mil 556 metros cúbicos
(5 milhões 287 mil 97 barrisi, com média diária de
170 mil 558 barris, resultado
que representa um
crêscimento de quase 5'.; cm
relação á produção do mês
anterior, que ficou na casa
cios 801 mil 68 metros cúblcos (5 milhões 88 mil 178
barris i.
Informou a Pe t rob r á s
também que em 1977 a piataforma continental apresentou resultados comperisadqres. A produção de petróleo no mar fni da ordem
de 2 milhões 227 mil 488
metros cúbicos 114 milhões
10 mil 899 barris i. verificando-se um aumento de 18',
em relação ao mesmo penodo de 76, quando foram produzidos 1 milhão 891 mil 375
metros cúbicos (11 milhões
896 mil 749 barris).
Para a maior produção,

Dívida externa

Produção de carros
leve queda de 7,2%

OBJETO

19

u. ir.
aí Y-

.31-12-76

31-12-77

186.054

402.104

__

I 31-12-77 I IncrcmcnloT PcrccmuãT
31-12-76
banCARIOS 1.580.168 3.208.908
1.628.740
103,07%
1
2.085.267
51,06%.
& HÀBÍTÁÇÍONAÍS_ l;4,084;26l - 6.169.528
¦,.-1.616.910
546.800
51,10%
= RURAIS 1.070.110
10.995.346
Í260.807
__ I TOTAL " 6.734.539
63,27%

Percentual
116.050

i

116,12%

II

62IU6

74

75

76

III

77
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ECONOMIA

—Informe Econômico
Pode ser o começo
Sc a Argentina concordar com a proposta brasileira de encher o lago da barragem de Itaipu com uma simples alteração
da vazão do rio Paraná, o Brasil economixará muito dinheiro (qualquer coisa em
torno de 100 milhões de dólares). Porém,
mais importante do que isso, os dois paises
dariam passo decisivo em direção de um entendimento definitivo sobre o aproveitamento do rio Paraná e sobre todo o conjunto de
suas relações.
A solução proposta pelo Ministro Azeredo da Silveira nos economizaria construir
uma barragem no rio paraguaio Monday
que, mais tarde, poderia dar origem a uma
hidrelétrica paraguaia, ou uma termelétrica para compensar a perda da vazão no rio
Iguaçu e, consequentemente, a queda da
produção das usinas de Salto Santiago e Foz
de Areia-

JORNAL DO BRASIL

Estaleiros cio Japão sofrem
diminuição de quase 40% na
tonelagem produzida em 77
Anilde

Tóquio — As sete principais empresas de construção naval do Japão sofreram, no ano passado,
uma queda de quase 40% em sua produção, comparando-se com a tonelagem bruta produzida em
1976. Este resultado foi constatado em pesquisa realizada pela agência Kyodo de notícias e divulgada
ontem.
Segundo a agência, as sete companhias — responsáveis por quase 60% da produção naval do
Japão — lançaram no ano passado, 270 navios, contra 226 no ano anterior, mas a tonelagem foi de
pouco mais de 5 milhões 600 mil, contra mais de 9
milhões 100 mil toneladas em 1976.
COMO FOI

Ê bem verdade que a solução Monday
traria a vantagem ãe o Brasil vir a exportar
equipamentos oil serviços para construção
de uma futura usina paragiiaia.
E a alteração da vazão do rio Paraná
incomodaria a navegação argentina, abaixo
de Itaipu

No balanço dos dados, a
Kyodo Informa que houve
lima queda de 37,9% na
tonelagem lançada ao mar,
embora se registrasse um
aumento de 19,5 % no
níunero de navios.

Mas, por apenas 14 dias, a Argentina
poderia ou suspender a navegação, ou montar um transporte de emergência, que, na
verdade, só traria transtornos ao porto ãe
Posadas, já que todos os outros são, de fato,
pouco mais que atracadouros.

Funcionários das empresas disseram que Isto se
deve ao fato de, no ano passado, ter havido um declinio na produção de supertanques, ao mesmo tempo
em que se ampliava a construção de pequenos navios.

Além disso, 50% da soja paraguaia
colhida no Departamento de Missiones, na
fronteira com a Argentina, são transportados em cima ãe caminhão, e não ãe navio,
até o porto de Buenos Aires.
Logo, o transporte fluvial naquela região não chega a ser um ponto de vida ou
de morte para a economia argentina.
Minoria c maioria

Foi o seguinte o desempenho das sete empresas no
ano passado, com os numeros de 1976 entre parênteses:
— Mitsubishi Heavy Industries — 81 navios, um
milhão e 300 mil toneladas
brutas (64 navios te dois milhões e 500 mil tb)

Com a compra ãe 23,1 milhões de ações
ON do Comind, Gastão Vidigal defendeu
concretamente os legítimos interesses dos
acionistas minoritários.
Até agora, depois de iodas as intervenções das autoridades, quem estava protegido
era o majoritário.
129 mil sacas
mil
são
res
por

"irias"

No momento, existem exatamente 129
sacas de café estocadas no exterior —
as chamadas vendas frias.
O que corresponáe a 39 milhões de dólade adiantamentos de cambio financiados
bancos brasileiros.

Telefone pari
2644807
ii faça uma
assinatura do
JORNAL DO BRASIL

bzb

As demissões que Domicio Veloso já fez
na Confederação Nacional áa Inâústria passam das duas centenas.
Carter é ineficiente
Se o Governo brasileiro tem motivos
para lamentar o tipo ãe prestígio que tem
entre empresários, muito mais motivos tem
o Presiãente Carter.
De acordo com uma pesquisa do The
New York Times com 350 executivos americanos — na maioria chairmen e presidentes — mais de 80 % das respostas dizem que
a administração econômica do Governo Carter é, pelo menos, ineficiente.
A pergunta foi: o que melhor descreve
a gestão econômica âo Governo Carter? A
resposta eficiente não foi dada por ninguém; só 0,8% dos entrevistados acharam
que a resposta deve ser razoavelmente eficiente; não atrapalha nem ajuda foi respondida por 12%; 52% dos entrevistados
acham que o Governo Carter tem sido razoavelmente ineficiente e 35%, acham que é
muito ineficiente.

255-7272

BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL S.A.

I - Agências localizadas nos Estados do Maranhão,
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia,..Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo: acionistas residentes em-suas respectivas-jurisdições;
NOTA: Em Belo Horizonte-MG a MASTER S.A. Corretora de Valores e Câmbio situada à
Av. Amazonas, 298-10? andar, colocase à disposição dos interessados para
intermediar o recebimento desses dividendos.
II - Representaçãode Brasília, Palácio do Comércio
- 6? andar- s/601/11 - Setor C. Sul: acionistas
residentes em Brasília eno Estado de Goiás;
III - Divisão de Acionistas, na rua Major Facundo,
500 -10? andar - Fortaleza-CE: acionistas residentes nos Estados do Amazonas, Pará, Acre,
Espirito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, MatpGrosso e territórios.

Arnaldo Prieto, Ministro do Trabalho,
disse que não está, pretendendo fazer diterações "substantivas" no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Admitiu, porém,
que o FGTS poderá ser "aprimorado": haverá uma atualização, com a incorporação
da CLT aos seus dispositivos legais, a correção do que chama de algumas "falhas".
Por isso, já entrou em contato com o
BNH, administrador dos recursos do FGTS.

Mais eficiência

Curso Oxford

Os dividendos relativos ao 2? semestre de 1977,
aprovadosna forma do art. 44 dos Estatutos Sociais em
vigor, à razão de Cr$ 0,10 (dez centavos) por ação, tanto
para as ações ordinárias nominativas como.para as preferenciais ao portador, estarão à-disposição dos Srs. Acionistas, a partir do dia 12.jan.78, nas Unidades do Banco',
abaixo discriminadas:

Sem surpresa

Fernando Carvalho está cortando despesas na Bolsa de Valores.

APRENDA INGLÊS

PAGAMENTO
DE DIVIDENDOS

Também vão ao México, na comitiva do
Presidente Geisel: o superintendente da Sunamam (Manoel Abud), o presidente da
Vale do Rio Doce (Fernando Raquete Reis),
o superintenãente da Embraer (Ozires Silva), o secvretário-executivo do Consiãer
(Aloísio Marins) e o diretor da Petrobrás
(Paulo Vieira Belotti)

Cortes

Ishlkawajinia-Harima
Heavy Industries — 6 2
navios e 1.100 mil toneladas
brutas (47 navios e 1.200
mil tb).
Kitachl Shipbuilding
and Englneering — 3 1
navios e 1 milhão e 200 mil
toneladas brutas (25 navios
e 1.250 mil tb).
Mitsui Englneering
and Shipbuilding — 3 4
navios e 619 mil toneladas
brutas (28 navios e 970 mil
tb).
Nipon Kokan K. K. —
29 navios e 5/6 mil toneladas brutas (22 navios e
1.024 mil tb).
Kawasakl Iíeavy Industries — 17 navios
466
mil toneladas brutas (15
navios e 929 mil tb).
Sumitomo Heavy Industries — 16 navios
378
mil toneladas brutas (25
navios e 562 mil tb).

Sociedade de Capital Aberto- C.G.Q.M.F. -07.237.373

Os leenocratas

Num ano eleitoral, é tentador mexer
no FGTS, ainda que seja para fazer moâificações adjetivas.
Porém, seria conveniente que os empresários nâo fossem surpreendidos — ainda
mais que algumas propostas incluem, como
se sabe, um aumento do desembolso ão
empregador, no caso ãe demissões.

Werneck
Correspondente

2.
Para o pagamento' desses dividendos, será observado o seguinte:
I - AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS
a. os acionistas que autorizaram o crédito dos
dividendos em contas de depósitos em outras
agências bancárias, terão esses rendimentos
encaminhados aos respectivos estabelecimentos para efetivação do crédito, na data
prevista para o inicio do pagamento, após o
que lhes será expedido o aviso de crédito correspondente;
b.. somente farão jus aos dividendos em apreço
aqueles registrados como acionistas no dia
30.nov.77;'
c. os acionistas residentes fora dos locais onde
estiverem-sediadas as Dependências do BNB,
e que não autorizaram.o crédito em conta de*
depósitos,, poderão receber seus-dividendos
através-de ordem de pagamento na praça que
lhes convier, com as despesas por sua conta,
Para tanto, é necessário que a solicitação seja
por escrito e que o valor dos dividendos não
•seja inferior ao mínimo exigido
pelas Agências Bancárias para a tomada de ordem de pagamento;
d. dentro do prazo legal, é facultado-aos acionisias o direito de opção pelo desconto do lmposto de Renda na Fonte, à alíquota de 15%
(quinze por cento), devendo a manifestação
ser feita por escrito.
II-AÇÕES PREFERENCIAIS AO PORTADOR
a. mediante a entrega do cupom n? 12 (doze),
devidamente destacado dos respectivos titulos e colados em impressos próprios, à disposição.dos Srs. acionistas em nossas agências
e Representação;
b. dentro do prazo legal, os acionstas ao portador que se identificarem, não estarão sujeitos
ao desconto do Imposto de Renda na Fonte,
devendo preencher o formulário próprio.
NOTA: Os acionistas deverão se apresentar munidos da
Carteira de Identidade e do CPF, tanto para o recebimento de dividendos, como para o recebimento de cautelas.
.

Fortaleza-CE, 04 de janeiro de 1978
Anônio Nilson Craveiro Holanda
Presidente

Reserva Federal cios
EUA intervém para
aumentar os juros

Washington — A Junta Federal de Reservas
dos Estados Unidos interveio ontem no mercado
de capitais de Nova Iorque, "absorvendo" fundos
para reduzir o volume de liquidez bancária c provocar uma tensão destinada a elevar a curto prazo
os tipos de juros, confirmando assim sua disposicão de utilizar todas ãs armas para defender o
dólar.
A decisão, segundo os especialistas, tende a
demonstrar que o surpreendente aumento do
de desconto — de 6','ó para 6,5% — anunciado ^rpo
na
sexta-feira pela Junta, não era somente um gesto
de boa-vontade, mas sim mais uma medida eficaz
em defesa do dólar. O Bank of America, maior
banco comercial dos Estados Unidos, seguiu ontem
o exemplo do Citybank, de Nova Iorque, elevando
de 7 3/4% para 8% sua taxa ds juros preferenciais. Dez bancos de diversas regiões do pais tomaram idêntica medida.

O objetivo da Junta, o banco central norteamericano, consiste em atrair capitais aos Estados
Unidos, para fazer subir o valor da moeda norteamericana, mesmo que para isto tenha que
produzir baixas na Bolsa, em Wall Street, onde não
se apreciam os tipos de juros elevados. Segundo
a Agência France Presse, que ouviu alguns especialLstas no assunto, este objetivo terá uma lenta
concretização, já que o nervosismo continua nos
mercados cambiais, e a recuperação do dólar ainda
irregular e precária.

Venezuela anuncia
minicúpula da OPEP
Caracas — A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEPi realizará em fins deste
mes uma "mini-reunião de cúpula" para tratar dos
preços dos óleos crus pesados, anunciou ontem o
Ministro de Energia e Minas da Venezuela. Valentin Hernandez, acrescentando que o objetivo sera conseguir um acordo sobre o assunto.
Participarão da reunião ministros do
petróleo
da Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait e Venezuela
Hernandez ressaltou que por motivo de segurança
nao iria revelar nem 0 lugar nem a data do encontro. A reunião tentará estabelecer o acordo
que
nao foi possível obter na conferência da Organizarealizada
çao
em dezembro, em Caracas.

Comissão Brandt
vai para Genebra

Cadê

D

Desembolso da Fibase em 78
pode superar Gr$ 5 bilhões
alimentando cerca de 200%
A Fibase (.subsidiária do BNDE) desembolsará
ao longo de 1978, cerca de 200',' a mais de recursos
do que o efetivado em 1977. A informação é do seu
diretor, Sr José Clemente de Oliveira, assinalando
que está previsto um desembolso entre Cr$ 4 bilhões
800 milhões o Cr$ 5 bilhões 300 milhões
para este
ano, contra CrS 1 bilhão 800 milhões realizados em
1977.
O projeto que mais receberá recursos será o da
Caraíba Metais (cerca de Cr$ 2 bilhões). Seguemse os da Arafértil (fertilizantes fosfatados), Paraibuna Metais, Metamig (zinco), Salgema
(complcmentação da linha de dicloroetano), Aracruz Bráscraft e Riocel (celulose e papel), Central de'Matérias-Primas da Copcsul e projetos da 2a.
geração
no pólo petroquímico cio Sul. Estes
projetos representarão cerca de 80 •/„ do desembolso total da
Fibase para 1978.
desenvolvida pela própria
Explicou o diretor d a empresa.
Fazendo uma avaliação
Fibase que a previsão de
um maior aporte de recur- de Lodo o trabalho desensos ao longo de 1978 deve-se volvido pela Erribramec desao fato de estarem os pro- de sua fundação, em agosto
jetos em fases de implan- de 1974, disse o diretor da
tação bastante adiantada. Fibase que o desembolso
Assinalou que normalmente total atingiu cerca de CrS
'1 bilhões, para investimenum projeto demora cerca
de 4 anos entre os estudos los que, até outubro do ano
de viabilidade e entrada em passado, representavam Cr$
operação. Em sua maio r 25 bilhões 400 milhões.
A presença da Fibase se
parte eles estão atualmente
em seu 2? ou 3? ano de ins- faz através de participação
talação. momentos em que societária, adquirindo ações
a curva de desembolso tin- i normalmente preferenciais, isto é, sem direito a
ge os piques mais altos.
voto), O Sr José Clemente
Revelou o Sr José Cie- de Oliveira excetuou o caso
mente de Oliveira que a da Caraiba Metais — "que
Fibase está negociando o o Governo teve
que intervir
projeto de expansão da Eledar andamento a o
keiroz do Nordeste iPer- para
projeto". Quanto à ação do
nambuco i que pretende Tribuna]
de Contas
d a
octanol
e butanol União, disse
produzir
que a Sibram
a partir do álcool. Está pre- (produtor de antibióticos
no
visto um investimento total Estado do Rio de Janeiro»
da ordem de CrS 300 mi- foi fiscalizada sem maiores
lhões e a Fibase deverá par- problemas. Nesta empresa a
ticipar com CrS 60 milhões. Fibase participa com 55r,r,
do capital, computadas
Trata-se de uma produção ações
preferenciais e orpioneira, c o m tecnologia dinárias.

«- COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

Genebra — A Comissão Brandi, órgão inde-'
pendente criado sob os auspícios das Nações Unidas e presidida pelo ex-Chanceler da Alemanha
Ocidental, Willy Brandt, iniciou esta semana a lnstalação de seus escritórios em Genebra e deverá
realizar quatro sessões por ano em 1978, em diíerentes lugares do mundo — a primeira das
quais
em Genebra, em março.
O sueco Goran Ohlin, secretário-executivo da
Comissão, declarou ontem que o órgão analisará, de
forma totalmente Independente, o Diálogo NorteSul frente às perspectivas dos anos 80, sem
pretender competir com instituições já existentes, redlgindo dentro de um ano e meio um relatório a «er
entregue à Secretaria-Geral da ONU.

ESTADO DE GOIÁS
GOVERNO IRAPUAN COSTA JUNOR
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Departamento de Estradas de Rodagem
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LICITAÇÃO

PARA SELEÇÃO DE EMPRESAS
DE CONSULTORIA
O Departamento de Estradas de 'Rodagem do
Estado de Goiás - DER-GO, através de sua Comissão de Licitações, torna público, em especial as empresas de consultoria, que fará realizar as 14:00 hs
do dia 20 de janeiro de 1978, em sua sede, a Av.
Anhanguera, 7.364 - nesfa Capital, Licitação
para
elaboração do projeto final de engenharia da Rodovia GO-222,
trecho:
Anápolis-Nerópolis-Nova
Veneza, numa extensão aproximada de 41,0 km.
O Edital e seus anexos, relativos a esses serviços, poderão ser obtidos junto a Comissão de Lieitações, no endereço acima citado, no horário das
08:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas, mediante recolhimento da taxa correspondente na tesouraria do DER-GO.
Outras informações sobre o assunto
poderão
ser dadas pela Comissão de Licitações e Diretoria de
Planejamento do DER-GO, no horário e local citados.
Goiânia, 09 de janeiro de 1978
Eng.° José Fidalgo
Presidente da Comissão de Licitações
VISTO:
Eng.° Hélio Rodrigues Pinto
Diretor Geral

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
1." Convocação
São convidados os senhores acionistas da COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL, o se reunirem cm Assembléia Geral
Extraordinária, na sede social, na Avenida Treze de Maio n.° 13
— 89 andar, nesta cidade, às 10,00 horas do
dia 27 de janeiro
de 1978, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
a) Verificação e aprovação do aumento do capital d*
Cr$ 3.976.842.986,00 para Cr$ 5.965.264.479,00, autorizado pela 58a. Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 28 de abril de 1977, e conseqüente «Itcraçéo do artigo 5"? do Estatuto Social;
b) Reforma do Estatuto Social para adaptá-lo « Lei ru*
6.404, de 15-12-76 (Lei das Sociedades por Ações);
c) Eleição dos membros do Conselho de Administração •
fixação de sua remuneração mensal.
Ficam suspensos, na sede social, t partir do dia 25 d«
janeiro, inclusive, e até o dia 27 do mesmo mês, os serviços dt
conversão, transferência, averbação e desdobramento de ações.
Rio de Janeiro, 6 de ianeiro de 1978
a.) Plínio Reis de Cantanhede Almeida
Presidente
<p

DISTRIBUIÇÃO TRIMESTRAL

FUNDO CRESCINCO
A 84,a distribuição trimestral de CrS 0,12
por cota está sendo paga aos inversores
registrados até 29/12/77.
Valor da cota ex-distr.: CrS 3,315.
Valor do Fundo: CrS 522.407.412,65.
Valor de CrS 100,00 liquidos investidos
em 15/02/57, com reinversão das
distribuições: CrS 56.768,25.
Faça seu dinheiro trabalhar para você,
investindo no Fundo Crescinco, e torne-se
sócio das mais sólidas empresas do Pais,

Administrado pelo

UNIBIXIMCO

& Banco de Investimento do Brasil S.A.

Capital e Reservas: CrS 861.098.187,18
Carta Patente A-2941/66 - C.G.C. n.° 60.400.512
Se você mudou de endereço, informe-nos. Muita coisa boa pode estar
acontecendo com seu investimento. Ajude-nos a localizá-lo. Escreva
para a Caixa Postal 4778, São Paulo.

RIO DE JANEIRO
Rua do Ouvidor, 91-5' andar - Fone: 244-7577
Rua Sele de Setembro, 67-A - Fones: 242-3161 e 252-0047
(p

¦CAIXA
¦¦¦¦¦hoíhh

WM

wnffiliitwjilViWi^ag^^

VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO
comunica que venderá pela melhor oferta, de acordo com o
edilal que se encontra a disposição dos interessados, os imóveis
a seguir caracterizados:
1. TIPO: apartamento constando de sala, 2
quartos, banheiro,
cozinha, área de serviço.
ENDEREÇO: Rua Ibiá n.° 341, ap. n.° 308, Turiaçu, Freguesia de Iraiá, Rio de Janeiro.
2. TIPO: apartamento constando de sala, circulação, 2
quartos
banheiro, copa, cozinha, área de serviço, quarto e W.C.
de empregada.
ENDEREÇO: Rua Amaro Cavalcanti n.° 177, apartamento
n.° 503, Méier, Rio de Janeiro.
Os interessados, pessoas físicas e jurídicas, poderão obter o
edital e outros esclarecimentos no seguinte endereço: Comissão Permanente de Compras e Contratações — Avenida Rio
Branco n.° 174 — 22.° andar, no horário das 10:30 às 16:30
horas, onde serão recebidas as propostas, nas datas abaixo.
E antecipamos que as pessoas jurídicas só poderão adquirir
os referidos imóveis mediante pagamento à vista.
Item 1 — ai 10:30 horas do dia 23.01.1978.
Item 2 — às 11:00 horas do dia 23.01.1978.
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VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE JANEIRO
comunica que venderá pela melhor oferta, de acordo com o
edital que se encontra à disposição dos interessados, os imóveis
a seguir caracterizados:
1. TIPO: casa constando de varanda sala, 3 quartos, banheiro,
copa, cozinha, área de serviço e circulação interna.
ENDEREÇO: Rua General Aurélio Vieira, 130, Osvaldo Cruz,
Rio de Janeiro.
2. TIPO: casa constando de sala, 2 quartos, banheiro, cozinha,
área de serviço.
,
ENDEREÇO: Av. Automóvel Clube, 770, Cidade Nova Campinas, Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Os interessados, pessoas físicos e iuridicas, poderão obter o
edital e outros esclarecimentos no seguinte endereço: Comissão Permanente de Compras e Contratações — Avenida Rio
Branco n.° 174 - 27.° andar, no horário das 10:30 às 16:30
horas, onde serão recebidas as propostas, nas datas abaixo.
E antecipamos que as pessoas jurídicas só podeão adquirir
os referidos imóveis mediante paçtamenio à vista.
Item I - ás 10:30 horas do dia 30.01.78.
Item 2 - às 11:00 horas do dia 30.O1.7S
IP
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Brasil estuda compra
de amònia no México
/)a ra ferlilizan les

Urnsilia — Ao deixar o
gabinete do Chanceler Azoredo da Silveira; com quem
.se reuniu ontem durante
uma hora, o Ministro das
Minas e Energia, Sr Shlgeaki Ucki disso que o Brasil
está estudando a posslbilichulo de comprar do México
amónla e derivados ->nrn o
programa ele fertilizantes
do pais, o que um acordo
ncs.se sentido poderá ser
firmado durante a visita do
Presidente Gcisel àquele
pais, dc 14 a 18 próximos.
Quanto ãs negociações
envolvendo a compra cie petrólco mexicano pelo Brasil
nem o Ministro Ueki nom
o Chanceler Azeredo da Silveira que o acompanhou à
.saída, quis fazer afirmaçõc-.-,
especificas. O Ministro Silveira disse apenas que exlste essa possibilidade, mas

que ainda náo sabe a disponlbllicladc mexicana do produlo.
Há cerca dc duas seníunas, no Itamarati, o Embaixador do México, Loón Riberto Garcia, afirmou quo
o seu pais estaria disposto,
a partir de junho deste ano,
a fornecer até 120 mil barris diários de petróleo ne
Brasil. A.s negociações nesti
sentido, no entanto, ainda
não estão concluídas.
Os dois ministros conflrmaram também que está
sendo negociado, c poderá
ser firmado durante a vislta do Presidente Geisel ao
México, um acordo para a
venda de minério do ferro
brasileiro. A possibilidade
dc troca deste minério por
petróleo, como chegou a per
anunciada, não foi comentada por Silveira ou Uoki.

Empresário prevê falência
de frigoríficos se aumentar
35% preço da arroba de boi

"Se o Governo realmente autorizar um aumento de 35 A', para a arroba do boi. muitos frigoríficos,
já debilitados pelos desajustes da política para a
pecuária, vão quebrar este ano". A observação é do
diretòr-supérintendente do Frigorífico T. Maia, Ismael Marques de Almeida.
Para ele, a fixação dc um preço mínimo para o
boi é política correta "desde que não se transforme este piso num preço de mercado". Nos últimos
anos" — acrescentou — "o Governo vem assentando a tabela da carne sobre o preço de sustentação,
distorcendo desta forma a filosofia da política de
preços mínimos".
IMPASSE
De acordo com o Sr Ismael Marques dc Almeida,
o mercado dc carne este
ano passou de ofertado para demandado devido ao
abate do matrizes nos anos
anteriores, que retirou
os excedentes de carne. "Isto significa que o mercado
firmou-se cm torno d e
Cr$ 250 a Cr$ 260 a arroba
e que o Governo terá dificuldade de comprar a
CrS 225 para formar o estoque,regulador deste ano",
disse..
Sc confirmado o reajuste
dc 35-% para a arroba —
que vai de CrS 165 para
CrS 225 — o diretor do Prigorifico T. Maia prevê a faléncia-de muitas indústrias.
"Não ¦ teremos opção: o u
compramos a Cr$ 225 para
vender a Cr$ 250 em forma
dc traseiro e dianteiro no
atacado e quebramos, ou
simplesmente fechamos a
indústria. A própria Cobal
está ciente das nossas dificuidados, tanto que vem
prorrogando os vencimen-

tos da carne congelada que
estocamos para estoque rcgulador.
Se o Governo realmente
deseja manter baixo o preço para o consumidor c assim conter a inflação, que
subsidie o preço da carne
no varejo sem intervir na
pecuária, já bastante afetada nos últimos anos'', disso
o industrial. Referiu-se aos
aumentos de 35% na energia elétrica, 40% nos dissidios coletivos e 30rA no
frete este ano, para afirmar
que "éconcedeu 35% na arrouma brincadeira dc
ba
mau gosto".
ABATE EM MINAS
Brasília — O Secretário
da Agricultura dc Minas
Gerais, Agripino Abranches,
informou ontem que o
abate dc vacas em seu Estado, cm 1977, chegou a
307o, contra a media dc
1G% nos anos anteriores.
Para cie, o preço mínimo
necessário à recomposição
do rebanho mineiro c de
CrS 250 a arroba, o que
eqüivale a um aumento dc
51% sobre o atual.

1? Caderno

ECONOMIA - 2

Calazans diz que não TRANSPORTE DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
POR MAR
precisa dar desconto
na expor lação de café EM NAVEGAÇÃO DE CABOTAGEM LEVA PETROBRÁS A
"Desconto';1
Que ciesconto? Não precisa disso
não. O mercado está
subindo, c ho j e vendemos 32 mil sacas". A.ssim o presidente do Institulo Brasileiro do Cale
— IBC — Sr Camillo Calazans, negou ontem a
necessidade de colocar
abaixo do preço mínimo
dc registro de 2,10 dólares por libra-pe.so o preço do café brasileiro de
exportação.
Ele mesmo admite, no
entanto, que 32 mil sacas
é uma venda d i á r i a
pequena quando o objefivo é exportar 1 milhão de sacas por mês.
Mas diz que não concederá desconto nunca,
pois entende que isso
corresponde a v en d e r
abaixo do preço real do
mercado — "como se fez
n a administração passada" — e que dar desconto não é a mesma coisa do que indenizar o importador por um preço
de registro acima da rcalidade — como se fez na
atual administração.
Nesse mês de janeiro,
disse o Sr Calazans, o
IBC já registrou a venda
d c a p r oximadamente
200 mil sacas. E' o bastante para demonstrar
que os importadores não
estão inativos, mas não
é o suficiente para chegar ao objetivo de 1 milhão de sacas.
" E stamos vendendo
em média 20 a 30 mil
sacas por dia, quando
precisaríamos chegar a
50 mil".
Ele disse que os torrefadores estrangeiros estão com pouco estoque,

conforme lhe informou
da Europa o seu diretor
de Comercialização, Sr
Dclauro Baumgràtz, e
que por isso não pararam de comprar, apesar
de o preço brasileiro estar acima do mercado. A
situação difere portanto
da que reinou no segundo semestre do ano passado, quando houve suscompleta da s
pensão
compras de café brasileiro.
''Acontece
que no
princípio cio ano passado
vendemos muito café, e
por isso cies puderam resi.s1.ii- vários meses sem
comprar. Mas agora a
situação é diferente. Eles
estão com pouco e precisam do nosso café".
As vendas estão sendo
feitas principalmente
para o mercado escandinavo, informou o presiclente do IBC.
O café mostrou firmeza ontem na Bolsa de
Café de Nova Iorque,
sustentando pela procura dc negociantes e pela
inquietação dos torrefadores diante da diminuição dos estoques. Os
preços fecharam entre
282 e 140 pontos de alta,
por libra-peso, com 721
lotes negociados.
Em Londres o café
também esteve em alta,
subindo entre 43 e 70 libras por tonelada. Março
próximo fechou a 2 mil
libras. Um dos fatores de
alta citados pelos operadores foi o rumor cie que
cerca da metade da posiaberto
ção em
para
janeiro estava nas mãos
de um produtor sulamericano, disposto a
exigir a entrega do café
físico.

CONTRATAR NAVIOS ESPECIAIS COM A ISHIBRAS
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A PETROBRÁS - Petróleo Brasileiro S.A. contratou
com a Ishikawajima do Brasil-Estaleiros S. A. - "ISHIBRAS"
a construção de uma frota especial de navios destinados
ao transporte de derivados de petróleo por via marítima.
São ao lodo 8 unidades de 17.900 toneladas de porte
brulo cada unia, com 160 metros de comprimento, ciesig"Navio
nados como
Tanque de Derivados Claros de Petróleo". Esta frota especial a ser incorporada à Frola Nacional de Petroleiros (FRONAPE), será usada para abastecer
as cidades litorâneas de gasolina automotiva e de aviação,
querosene e óleo Diesel claro, permitindo a racionalização
dos serviços de cabotagem através da substituição gradativa de petroleiros mais antigos por oulros padronizados e
de maior rendimento. O flagrante registra a solenidade de

264-6807
e faça

assinatura do JORNAL DO BRASIL

APLICAP

RIO DE JANEIRO - RJ
R. 7 DE SETEMBRO, 81 - 6,°AND.
222-6258 222-2864 232-9450
232-8297 242-9811 242-7685
242-5603 242-2707 242-2926
242-0029
END. TELEG. "APLICAP"
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LEILÃO OE TITULO PATRIMONIAL DA BOLSA
DE VALORES DO RIO DE JANEIRO

GERAL

ENCERRADO

ATIVO

REFERENTE

AO 29 SEMESTRE

DE

1977

Sr. Empresário:
Não apresente lucros irreais;
Evite a descapitalização de sua Empresa;
Neutralize os efeitos da inflação;
Aproveite todas as vantagens que o Dec. Lei 1302/73
oferece, utilizando o nosso sistema de
CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO IMOBILIZADO
por processamento de dados, .

I

Informações:
Rua Barão do Bom Retiro, 1956 - Graiaú-TeT.288-1045
Rua Oito de Dezembro, 471 - Vila Isabel-Tel.234-7263

2M|§i?4Ml§ tnfo rmâlica

Organização & Métodos Consultoria Lida.

DE DEZEMBRO

DE

1977

PASSIVO

DA CONTA

DE

LUCROS & PERDAS

DE

1977

REFERENTE
AO EXERCÍCIO DE 1977
RENDA OPERACIONAi
RENDA OPERACIONAL
49.040.930,13
Lucro na Vencia dc Tils. Acócs
RENDAS DE VALORES MOBILIÁRIOS
Lucro na Venda d» Tils. Acoc-s
23.089.605,8!
31.352.772,25
Juros cie ORTN r> Outros
Rendas de Comissões
543.584,74
RENDA"! DE VALORES MOBILIÁRIOS
OUTRAS
RECEITAS
Rondas Eventuais
9.415,34
Juros dc ORTN e Oulros
16.976.905,47
Rendas Diversas
6.226,40
Rendas dc Comissões
548.584,74
DESPESAS
OUTRAS RECEITAS
Desb:sas Operacionais
48.975.041,45
I2.549.4E6.43
Despesas Administrativas
Rendas Eventuais
7.248,38
Despesa; Tributárias
321.094,14
Rendas Diversas
4.497,40
40.646.841,80 !
Ágio p/aquis, de Carla Pai. Corretora B.V.R.J. ,. 584.899,89
Lucro
Lucros

DESPESAS
Dcsp:s,is
Despesas
Despesas

Ooorocionals
Administrativas
Tribulárias

Lucro do S;meslrc
Ágio
de
p/Aquisição
Liquido do Semestre

Lucro

eO.957.923,86

62.430.521,91

do Exercício
I8.527.4C6.95
932.303,42
Suspensos - Exercício Anterior

29.4C6.2i4,96
RESULTADOS A DISTRIBUIR
7.578.554,44
Dividendo
aos Acionislos
I57.716.C0
37.142.785,40
Reserva p Man!. Cap. Giro
Aumento
de Cap.lal
3.504.056,40 '.
Rcs:rva Legal
Carla
Patente
Corretor» B.V.R.J
584.899,89
2.919.156,51
Lucro a Disposição da. AGO

19.459.710,42
6.720.000,00
4.762.235,85
7.O0C.CC0.0O
óS8.2f6,05
19.170.541,90
—
289.168,52

DIRETORIA
AUDITORIA
DIRETOR
AUDIPEC
AUDITORIA E PERÍCIA CONlABIL S/C
DIRETOR PRESIDENTE
Silvio
Soares da Cunha
CONTADOR
Eduardo Pessoa de Queiroz DEPARTAMENTO TÉCNICO
Claudenes
Jordão de Oliveira
DIRETOR VICE-PRESIDENTE
Silvio Soares da Cunha
'¦
Téc.
Cont. CRC-Am 1.158-7 T—RJ
José Pessoa dc Queiroz Ncno
Jairo
Jenario Constantino
CPF. 03361349753

DOS

COMPROMISSOS

DE

RECOMPRA

OU COMPRA

DE TÍTULOS DE RENDA

LTDA.:

FIXA

ACORDOS A PREÇO FIXO
VALORES EM CR5 1.000.00
REALIZADO MAIS RESERVAS CRS 31.520

CAPITAL

•CRC-RJ-Z34

31

~*""

icTj

SISTEMAS E MÉTODOS LTDA.

EM

da

DISPONÍVEL
2.678.887,76
I NÀO EXIGÍVEL
REALIZÁVEL
'
24.671.213,39
IMOBILIZADO
Capital
25.000.000,00
Imoblllzaçõss Técnicas
1.367.129,03
Reservas
6520,031,04 31.520,081,64
(—J Dcprcaacó>s Acumuladas
(
2ó4.387,3C)
Imóbillücões .Financeiras
3./05.835Í09
EXIGIVEL
PENDENTE
Açjio p' Aquisição dc Carla Pílente Correlora B.V.R
1.438.398,77
A (uno pra/o
2.1 19.876,14
Dsspesas Diferidas
42.881,04
COMPENSAÇÃO
974.570.977,96 COMPENSAÇÃO
974.570.927,96
TOTAL DO ATIVO
1.008.210.885,7/
I TOTAL DO PASSIVO
1.033.210.685.74

DEMONSTRATIVO

£==ÍIH3L

DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em cumprimento as determinações legais c estatutárias, lemos a satisfação dc submeler a apreciação cie V. Sas., o Balanço Geral, a Demonstração
Lucros e Perdas e o Demonstrativo de Rccompras, relativo ao exercício
social encerrado cm 31 dc dezembro dc 1977.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer a preferência leccbida
oor parte de nossos clientes e a dedicação dc nossos funcionários,
Rio de Janeiro,
02 de Janeiro de
1977 EDUARDO
PESSOA
DE
QUEIROZ -, DIRETOR PRESIDENTE.

DEMONSTRAÇÃO

0 Liquidante da ACINVEST S/A
CORRETORA UE CAMBIO L VALORES MOBILI
ARI0S - em LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, devidamente autorizado pelo Banco Central do
Brasil, lará leah/ai, no próximo dia 24 de laneim de 1978, às 13:00 horas, nn pregão da Bulsa rle
Valores rio Rio de Janeiro, o leilão do Título Patrimonial nP 042, de emissão da piópriu Bolsa úv.
Valores do Rio de Janeiro, de propriedade da letenda corretora, ao lance inicial de CrS8 OOO.UfJÜ.OÜ
(oito milhões de cruzeiros).
Só serão aceiius lances paia pagamento do valoi mtetjial do Título à vista e os pretendentes
riewão fazer-se repiesentai, obrigatoriamente, poi sociedade coneioia membro da Bolsa de
Valores rio Rio de Janeiro.
Lembramos, na oportunidade, que a compra do Título Patrimonial é o primuuo ato paia a
constituição de uma sociedade correlora, integrante rio sisleim de distribuição pievislo no artigo
5" da Lei nP 4.728/65, devendo ser observados nn mais, os leimos da legislação em vigui e,
especialmente, o que preceituam a Resolução nP 39/G6, do Banco Central do Brasil, e o Estatuto
da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro
Informações complementais» poderão sei oblidas diretamente do Liquidante, na Piaça
XV de Noventiio, n° 20 - S/213, ou na Bittencourt S/A - Corretora de Títulos Valores u Câmbio,
nana Ru
Rua do Caimo, n.° 43 - 12° i; 13P andai, encarregada dn pioceder o leilão.
Kio dc Janeiro. III dc janeiro dc 1478.
(ai PAULO VHÍIRA DK CARVALHO ¦ Liquidante

ÍSÍP

SAO PAULO - SP
R. BOA VISTA, 116 -5.° AND.
32-6043
32-9967
3-1-8045
37-1998
36-6758
36-6018
END. TELEG. "APUCAP"

S/A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

BALANÇO

II

assinatura do contrato PETROBRÁS-ISHIBRÁS, vendo-se na
mesa da esquerda para a direita: Almfe Anicelo Cruz Santos, Diretor Vice-Presidente da ISHIBRAS, Dr. Orlando
Barbosa, Diretor Presidente da ISHIBRAS, Gen Araken de
Oliveira, Presidente da PETROBRÁS, Dr. Taiji Ubukata, Diretor Vice-Presidenle Executivo da ISHIBRAS e o Comle
Paulo Alcídio Gaissler Teixeira de Freitas, Diretor da PETROBRÁS. Compareceram à cerimônia, entre outras auloridades, o Comle Manoel Abud, Superintendente Nacional
da Marinha Mercante, os Conselheiros da PETROBRÁS Marechal Waldemar Levy Cardoso e Dr. Irnack Carvalho do
Amaral, os Diretores da PETROBRÁS Dr. Carlos Alberto
Sholl Isnard e Dr. Oríila Lima dos Santos e os Diretores
da ISHIBRAS Drs. Ko Tani e Kozo Takechi.

uma

ACINVEST S.A.
Corretora—Emde Câmbio e Valores Mobiliários
liquidação Extrajudicial—

'

Telefone para 264-6807 e faça uma

Telefone
para

'!;^:rj™*^*|f^^

TÕ51

ÍC6Í

ifJTi

Rãs]

[551

ESPÉCIE DE COMPROMIS50S ATÉ 7 DIAS DE 8 A 15 DIAS DE 16 A 30 DIAS DE 31 A 60 DIAS MAIS DE 60 DIAS TOTAIS
Com Entidades Não Financeiras, Pessoas Físicas
Letra* do Tesouro Nacional
5.-134
115
-.
5.549
Com Entidades Nâo Financeiras, Pessoas Jurídicas
Letras do Tesouro Nacional
334
'
334
Obr;gações Rcajustávcis do Tesouro Nacional
15.038
15.038
Títu'os Estaduais c Municipais
Debônturea
Debôntures Conversíveis em Ações
Com Instituições Financeiras
Letras dn Tesouro Nacional
521.261
5.369
526.630
Obriqacòcs Rcaiustáveis do Tesouro Nacional
25.333
25.333
Títulos. Estaduais r> Municipais
3C5.1C0
305.1CO
Certificados de Depósitos Bancários
Leiras dc Cambio
tetras Imobiliárias
Debénlurcs
Debêntures Conversíveis cm Açòes
Obrigações da Eletrobrás
Oulros Papéis
~
'

tÕtÃÍç

"J|A'->

~~l

ÍTo"j

857,462

\~

PARECER

DOS

Í'tT]

I

112]

US

I

í 131

I

1141

,-

20.407

I15J

877.984

AUDITORES INDEPENDENTES

Examinamos o Balanço Geral da APLICAP 5/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, em 31 de dezembro de 1977, a correspondente demonstração ela conta "Lucros e Perdas" e o Demonstrativo dos Compromissos de Recompra ou Compra de Títulos de Renda Fixa do exercício findo naquela data.
Nossos exames obedeceram a padrões reconhecidos de auditoria, com observância
das normas eslabclecidos pela RES.366 do Banco Central do Brasil e, consequenSomos
bem como outros
temente, incluíram revisões parciais cios livros e documentos de contabilidade,
julgados necessários nas circunstâncias.
procedimentos
dc parecer que os demonstrativos contábeis examinados, considerados, em conjunto com o Demonstrativo dos Compromissos de Recompra ou Compra de Títulos de
APLICAP S/A DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS F VALORES MOBILIÁRIOS, om 31 dc
Renda Fixa, refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira da
E PERÍCIA
aceitos.
AUDIPEC
AUDITORIA
dezembro de 1977 e o resultado do exercício findo naquela data de acordo cem os princípios contábeis geralmente
CRC.
RJ
n.°
GHERARDINI
CONIADOR-AUDIIOR
ARIOVALDO CÉSAR
n.° 24 GEMEC-RAI-73/053-PJ CONTÁBIL S/C LTDA - CRC. RJ n.° 1013 AI/PJ-RJ
|P
CRC. RJ n.° 011.434.0 GEMEC-RAI-73 053-1 -FJ.
023.224-8 AI/PF n.° 523 - JAYME PEREIRA DE ANDRADE CONTADOR-AUDITOR
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BB abre

Bolsas estudam
de população para ICM sistema para
reduzir custos
Fazenda admite critério

crédito

pam asa
Recife — O presidente da
Aluminio S.A. Lamlnação o
Extrusáo — ASA — Sr Gil
Macieira disse ontem que
o Banco do Brasil autorizou
CrS 40 milhões para a libcração dc matéria-prima retida no Porto do Recife e
necessária para que a cmpresa possa voltar a funeio.
nar. O Sr Gil Macieira, que
c diretor de Fundos e Programas da Caixa Económlca, assumiu a presidência
da indústria na semana
passada, com a passagem
do controle acionário da
ASA para a CEF.
Ele informou, ainda, que
está sendo realizado um levantamento em todos os
setores da empresa e os
funcionários que se encontravam cm férias compulsórias estão sendo gradualmente chamados de volta ao
trabalho. O interesse cl o
Governo é fazer a ASA voltar a funcionar com plena
capacidade, afirmou, acrescontando que ainda não é
possivel prever quando isto
ocorrerá.
Quanto à liberação da
metérla-prima retida n o
Porto — 6 mil toneladas de
lingotes de aluminio — disse que isto já está praticamente resolvido e falta
apenas detalhes burocráticos na área do Considcr,
para que o problema seja
defini tivamente solucionado.

BC fixa as
regras para
o Crefisul
Brasília — o presidente
do Banco Central, Sr Paulo
Lira, afirmou ontem, após
despachar com o Ministro
da Fazenda, que "o BC já
encaminhou todas as coordenadas necessárias para a
proposta de compra da Crefisul pelo Sr Henrique Gregori. As regras estão claras
e agora cabe a iniciativa
aos interessados. Nada mais
a declarar por enquanto sobre o caso".
Fonte do Banco Central
observou que a compra da
Crefisul pelo Sr Gregorl terá necessariamente de envolver a tomada de empréstimo no mercado.

Brasília — O Ministro da Fazenda, Sr Hário Henrique Simonsen, anunciou ontem que sua assessoria, em contato com os Secretários dc Fazenda estaduais, está
estudando a reformulação dos critérios de distribuição do.s recursos
do ICM (Imposto sobre Circulação
de Mercadorias» aos municípios,
na qual se incluirá, provavelmente,
a liberação proporcionalmente ao
número da população.
A informação foi dada ao
Deputado Silvio Venturole (ArenaSPi, que, em nome dc cinco associações de municípios paulistas, lhe
solicitou que, além do critério por
arrecadação do imposto, único vigente hoje, a distribuição dos recursos do ICM se baseasse também
no número da população e na extensão territorial, de forma a compensar os municípios agrícolas pelo
seu baixo volume dc recolhimento.

novos critérios, modificando
a
atual legislação ou através de lei
enviada ao Congresso Nacional ou
via resolução do Confaz (Conselho Nacional de Politica Fazendariai, formas a serem ainda escolhldas.
Segundo o Deputado
Silvio
Venturole, o Ministro da Fazenda
mostrou-se favorável á instituição
do critério do número da população como base para distribuição
dos recursos do ICM, mas declarouse contrário à adoção do critério
de extensão territorial, por considcrá-lo pouco eficaz do ponto-devista social.
Informou o parlamentar que as
solicitações das associações municipais por ele encaminhadas ao Ministro Simonsen contam com o
apoio da própria Secretaria de Fazenda de Sáo Paulo, a qual, inclusive, chegou a criar um fundo, com
recursos do ICM e do orçamento
estadual, destinado a compensar,
em cinco anos, os municípios industrializados pela maior distribuição
das verbas do imposto aos municipios predominantemente agrícolas,
de menor volume de arrecadação.
Na sua opinião, contudo, o fundo
náo está operando a contento, necessifando-se, portanto, dc uma
medida a nivel federal.

Injustiça
Ao que informou o parlamentar, o Sr Mário Henrique Simonsen
lhe disse ser "injusto" o atual e
único critério de distribuição pelo
volume de recolhimento, informando-lhe que sua assessoria, em contatos com os Secretários de Fazenda estaduais, estuda a adoção de

Sudene define orçamento 40%
superior ao do ano passado

Brasília — A Sudene terá este
ano um orçamento interno de Cr$
1 bilhão, informou ontem o seu superintendente, Sr José Lins dc Albuquerque, que há dois dias vem
mantendo reuniões com o Ministro
do Interior, Sr Rangel Reis, a fim
de definir o orçamento global do
órgão. A verba aprovada representa
um acréscimo de 40% com relação
aos recursos fixados em 1977.
Revelou o Sr José Lins de Albuquerque ter proposto, em seus
contatos com o Ministro, a liberação de CrS 2 bilhões 400 milhões
para o Polonordeste e de CrS 800
milhões para os programas do Projeto Sertanejo. Quanto ao orçamento do Finor para 78, a pretensão da
Sudene é obter CrS 8 bilhões. Ele
acredita que haverá uma definição
a este respeito ainda no final desta semana.

400 milhões proposto para o Polonordeste, serão beneficiados cerca
de 35 projetos na área dc desenvolvimento integrado, colonização e
irrigação". Só para os projetos de
irrigação, as aplicações previstas
pelo II PND eram de Cr$ 5 bilhões,
até 1979. Atualmente, para os 57
projetos em execução — 37 na zona
semi-árida e 20 no vale do Sáo
Francisco — já foram liberados rccursos superiores a CrS 4 bilhões
500 milhões, fora as verbas destinadas ao crédito rural e à agrolndústria.
O projeto Sertanejo deverá —
caso sejam obtidos os recursos propostos pela Sudene — desenvolver
os 20 núcleos já assentados, e, segundo o Sr José Lins de Albuquer"implantar
neste ano outros
que,
20, de acordo com o cronograma
inicial". Os novos núcleos serão assim distribuídos: três no Ceará,
três no Rio Grande do Norte, três
no Piauí, três em Pernambuco, três
na Paraíba, um em Alagoas e um
em Sergipe.

Programas
De acordo com o superintendente da Sudene, "caso seja aprovado o orçamento de Cr$ 2 bilhões

Comind faz volume bater recorde
São Paulo — o volume de Cr$
191 milhões 280 mil negociado ontem foi o maior da história da
Bolsa paulista, e deveu-se às operações com a oferta pública de
compra das ações ON do Comind
(Banco Comércio e Indústria de
São Paulo» — num total de Cr$ 116
milhões 210 mil, correspondentes a
28 milhões 764 mil 941 ações.
O mercado, contudo, apresentou-se em baixa ontem, registrando uma involução de 0,7% devido

à queda de 1,7% na média das cotações das blue-chips, ao passo que
evoluiu em 0,6% a das ações de segunda linha.
Comércio e Indústria ON negociou 63,6% do total do volume,
seguida por Petrobrás PP, com Cr$
13 milhões, (7,1% do geral). Sid.
Nacional PPB, fechando a CrS 0,70,
e Telesp OE, a Cr$ 0,15, foram os
títulos que unais se valorizaram no
pregão de ontem, em 7,1% e 6,1%,
respectivamente.

Cotações da Bolsa de São
Acho

Acesittf op
Acesita op
Aços Vill op
Aços Vill pp
Alpargatas op
Alpargatas pp
A Claylon op
Arte* pp
At ma pp
Auxiliar SP on
Auxiliar SP p;)
Bandeirantes on
Belgo op
Bcnzcnex pp
Betumarco op
Betumarco pp
Boz Simon.cn pp
Brad Invest pn
Bradesco on
Brodesco pn
Bròhmfr cp
Brahma pp
Bm_.il on
Brasil pp
Brasil pp
Brasil pp
Brasmotor op
Cacique op
Cacique pp
Anglo op
Anglo pp
Masson pp
CBV pp
Cesp pp
Cica pp
Cim Cauc pp
Cim llaú pp
Cimolal pp
Cobrasma pp
Cobrasma pp
Comind on
Comind SP pn
Conírio ppb
Com Real pna
Cons Real pnf
Con. Real on
Const A Und pn
Const A Lind pp
Const Botcr pp
Copas op
Copas pp
Doca. op
Duralex pp
tberle pp
Ecel pp
Hcisa pp
Econômico on
Econômico pn
Eluma pp
Ericsson op
Est S Paulo on
Est 5 Paulo pp
Estrela pp
Ferro Brás pp
FNV pp»
ford Brasil on
Ford Brasil op
Francês Brás on
Frígobras pn
Frigobras pp
Fund Tupy op
Guararapos op
Heleno Fons op
Heleno Fons pp
Hering op
Hering ppa
lap op
Ibesa ppb
Iguaçu Cnfõ on
Villares op

Abert.

Méd.

1355
1,27'
1,803
2,46i
3,0:
2!98i
2,65
1,65i
0,70I
1,10I
0,75'
0,98I
1,82
0.37
0,50
0,60
0,72
1,40
2,06
1,71
1,48
1,67
2,20
-1.20
.1,00
2,72
3,15
1,85
2,70
2,95
2,75
1,46
4,50
0,53
1,70
3.35
2,30
0,-16
2,23
1,60
4,04
1,00
0,39
0,68
0,68
0,68
0,58
0,68
0,62
1,15
1,25
0,96
1,50
1,71
0,60
0,65
1,72
1,00
1,70
1,10
0,99
1,18
2,78
4,30
2,05
0,71
1,00
2,65
2,00
2,40
0,85
2,80
0,56
0,56
1,27
1,47
1,80
1,20
1,05
1,80

1,34
1.27
1,80
2,45
3,10
2,97
2,65
I -65
0,70
1,10
0,75

Fech.

1,35
1,28
1,80
2,45
3,10
3,C0
2,65
1,65
0,70
1,10
0,75
0,98
1,77
0.38
0,50
0,60
0,72
1,40
2,10
1,72
1,48
1,65
2,20
4,15
4,00
2,69
3.20

0,98
1,77
0,37
0,50
0,60
0,72
1.40
2.10
1.72
1,48
1.66
2,18
4,18
4,00
2.69
3,15
1,65
1,85
2.70 2,70
2.91
2,75
1,48
4,50
0,54
1,70
3,35
2,30
0,46
2,25
1,60
4,04
1.00
0,39
0,68
0,68
0,68
0,58
0,67
0,62
1.15
1,25
0,96
1,50
1,80
0,62
0,65
1,72
1,00
1,70
1.16
1,00
1,19
2,78
4,30
2,05
0,71
1,00
2,65
2,00
2,40
0,81
2,89
0,56
0,57
1,27
1,47
1,80
1,20
1,05
1,80

2,90
2,75
1,48
4,50
0,54
1,70
3,J5
2.30
0,45
2,25
1,60
4,04
I ,Ü0
0,40
0,68
0,68
0,68
0,58
0,68
0,62
1,15
1,25
0,96
1,50
1,80
0,65
0,67
1,72
1,00
1,70
1,16
1,00
1,20
2,78
4,30
2,06
0,71
1,00
2,65
2,00
2,40
0,81
2,90
0,56
0,58
1,27
1,47
1,80
1,20
1,05
1,80

Quant.
1 000

ação

Villares pp
Itaubanco on
liaubanco pn
llaubanco pp
J H Santos pp
Jul
Arroyo
on
Lark Maqs pp
530
L Americ op
51
L Americ op
54
Madcirit op
10
Manah op
71
Manah pp
1
Manrjels op
I 670
Maqs Pirat op
232
Maqs Pirat pp
I
AAcc Pesada op
3
Mendes Jr pp
I
Merc
S Paulo on
6
Merc S Paulo pn
104
Merc
S Paulo pp
241
Mesbla pp
5
Melai Iguaçu pp
143
Melai
Leve
pp
301
Metal
Leve
pp
I 214
Moinho Lapa pp
Moinho Sant op
2 434
Nacional
on
61
Nacional
pn
591
Nordon Mel op
13
Noroeste Est pp
148
Paraná Equip pp
70
Paul F luz op
457
Pet Ipiranga p
17
Petrobrás on
232
Petrobrás pn
10
Petrobrás pp
26
Pir Brasília ppa
230
Pirelli op
50
Pirelii
pp
310
kandon pp
¦
50
Real òn
28 733
üeal pn
763
Real pp
280
Real Cia Inv pn
I
Real Cia Inv pp
3
Real de Inv on
I
Real de Inv pn
70
Real de Inv pp
215
Relr Paraná pp
302
Romi op
I
Servix op
9
Sharp pp
101
Sfam Útil op
390
Siam Útil pp
103
Sid Nacional ppb
982
Sid Riogrand op
328
Sid Riogrand pp
4
Sitco op
75
Solorrico pp
10
Sorana op
3 031
5ouza Cruz op
190
Sta Olímpia
pp
672
Sudeste op
315
Sudcsle pp
30
Technos op
Tekno op
126
Tel B Campo on
1
12
Tel B Campo pn
Telerj on
5
I
Telerj
pn
169
Telesp oe
122
Telesp pe
Tcx G Calfat pp
366
Transparana
5
pp
Unibanco pn
Vale pp
V.nig pp
10
Vcplan
pe
Vulcabrás
60
op
/aniní pp
140
73
-aninl
pp
337
13
83
221
9-14
179

Paulo
«ber.

2,70
'
1,47
1,05'
1,05'
4,001
1,001
2,35
3,26
2,50
1,49
2,90
2,62
1,30
1,45
0,73
1,72
1,02
0,95
0,90
1,08
2,35
0,50
3,20
3,00
1,60
0,89
0,98
0,98
4,50
2,30

med.

fech.

quant.
1O0O

2,70
1,47
1,05

2,70 63
1,4/
2
1,05 366

1,05
4,00

1,05 50
4,00
3

1,00

l,uO

2,35

2,35

330

J,45

103

3,45

2,53 2,55
1,49
2,90
2,62
1,30

1,49
2,90
2,62
1,30

1,45
0,73
1,72
1,02
0,95

1,45
0,73
1,72
1,02
0,95

6

20
2
113
13
6

7
10
85
120
21

0,90 0,90
5
1.08 1,09 197
2,35 2,35
27
0,50 0,50
2
3.19 3,14 5
3,00 3,00
3
1,60 1,60
!00
0,88 0,87
6a2
0,98 0,98
19
0,98 0,98
21
4,60 .1,50
16
2,30 2,30
168
1.09 1,09 5
0,57 0,57
120
2,55 2,55
161
2.20 2,21 239
2,66 2,66
|
2.79 2,78
4 6V0
1,65 1,65
5
1.80 1,80 339
1,63 1,65
234
2,68 2,65
20
0,92 0,92
34
"B
0,85 0,85
0,85 0,83
52
1,80 1,80
5
1,96 1,76
60
1,10 1,10
I
I.H l.ll
15
1,25 1,25
28
1,77 1,77
10
4,55 *.,.'j_>
_)(j
1,70 1,70
1 931
>;5
2,43 2,42
0,72 0,72
16
0,80 0,110
8
0,70 0,70
74
0,98 0,93
10
1,00 1,03
100
1,02 1,02
5
1,45 1,45
21
2,00 2,00
2

1,09
0,57
2,55
2,20
2,66
2,83
1,65
1,75
1,60
2,70
0,92
0,85
0,85
1,80
1,96
1,10
I.H
1,25
1,77
4,55
1,73
2,45
0,72
0,80
0,70
0,98
1,00
1,02
1,45
2,00
3.26 3,27 255
3,26
1,20
1,20 1,20
97
0,40 0,40
0,40
90
0,65
0,70 0,75
015
1,40
1,40 1,40
25
1,70
1,20 1,20
1
0,08 0,03
0,08
6
0,30 0,J0
0,30
7
0,12 0,12
0,12
2
0,45 0,45
0,45
2
0,14 0,15
0,14
3
0,48 0,48
0,48
3
1,27
1.27 1,27 20
1.85 1,85 4
1,85
0,76 0,76
0,76
30
1,63 1,63
1,63
391
0,62 0,63
0,62
456
1,6. ! ,65
1,65
50
1,70 1 70
1,70
34
1.95 1.95
1,95
105
1,86
1.86 1,86 II

i
I

IM

CRUZEIRO!

Abert.

fach.

mi-.
¦nt.

Acesita nova»
Acesita
Açonorte
Aratu
C. Banha
Barbará
B. Amazônia
B. Brasil
B. Brasil c/s
B. Brasil c. db
B. Brasil cx/bs
B. Bahia cx/bs
B. Econ. ex/bs
B. Econ. ex/bs
Belgo-Mineira
Banespa
Banespa
B. Itaú
B. Nacional
BNB
BNB
B. Simonsen
Bradesco Inv.
Brahma c/b
Brahma c/b
Bangu Des. Part.
CBEE c/d
CBEE ex/d
Cemig
Souza Cruz
C. Brasília
CSN
D. Isabel ant.
Docas ex/d
Duratex
Duratex
A. Eberle
Ecisa
fclsa
Ericsson
Estrela ex/b
F. Bangu

1,33
1,34
0,58
0,76
1,72
2,50
0,71
2,16
0,80
4,10
2,70
1,00
1,50
1,00

1,30
1,34
0,58
0,76
1,72
2,50
0,75
2,18
0,81
4,20
2,69
i.CO
1,50
1,00
1,79
0,86
0,93
1,05
0,98
2,00
2,73
0,80
1,40
1,53
1,73
0,70
0,63
0,58
0,66
3,28

1,30
1,32
0,58
0,76
1,72
2,50
0,73
2,18
0,81
4,14
2,68
1,00
1.50
1,00
1,78
0,88
0,87
0,93
pn
0,93
1,05
1,05
0,98
0,98
1,99
2,00
2,71
PP
2,72
0,83
0,80
PP
1,40
Pn
1,40
op
1,50
1,49
1,73
PP
1,73
0,70
0,70
PP
op
0,63
0,63
op
0,58
0,58
0,68
PP
0,68
op
3,30
3,29
1,37
1,40
1,37
PP
0,70
0,70
0,70
PP
0,24
0,24
0,24
pp
op
0,96
0,95
0,95
op
1,75
1,75
1,75
i,50
1,50
1,50
pp
1,75
1,75
pp
1,75
op
0,60
0,60
0,60
0,65
0,65
pp
0,65
op
1,08
1,14
1,U
2,78
2,78
pp
2,78
op
0,70
0,70
0,70
F. Bangu
0,70
0,71
pp
0,71
Bradesco
1,38
1,38
pn
1,38
F. Brasileiro
4,25
4,25
4,25
PP
Fertisul ex/db
2,40
2,45
PP
2,41
op
F. Guimarães
1,45
1,45
1,45
op
Leopoldina
0,68
0,68
0,68
Leopoldina
0,80
0,80
0,80
pp
cl
C. I. Finor
0,22
0,22
0,22
M. Gerdau
1,33
1,33
1,33
PP
op
L. Amer. c/s
0,90
0,90
0,90
op
L. Amer. t/dbs
3,43
3,44
3,42
L. Amer. ex/dbs op
2,50
2,50
2,48
L. Brasileiras op
2,50
2,50
2,50
Mangulnhos
0,70
0,70
0,70
Manguinhos
0,96
0,96
0,96
PP
Mannesmann
2,57
op
2,50
2,51
Mannesmann
1,99
2,00
2,00
pp
Mctalflox
op
0,66
0,66
0,66
Metalflex
1,06
1,06
1,06
pp
op
1,75
Mesbla 52
1,70
1,70
Mesbla 52
2,40
2,20
2,27
pp
op
Mesbla 53
1,50
1,50
150
Mesbla 53
1,90
1,90
1,90
pp
Nova América
•
op
0,95
0,92
0,92
Nova América
1,35
1,35
1,35
pp
Sid. Pains
0,93
0,94
0,94
pp
Petrobrás
on
2,22
2,25
2,24
Petrobrás
2,70
2,70
2,70
pn
Pelrobrás
2,82
2,77
2,78
PP
Força Lu*
op
0,57
0,57
0,56
Pet. Ipiranga
2,45
2,40
2,40
pp
Randon
2,70
2,72
2,70
pp
Rio-Grandense
1,02
0,99
pp
1,01
Samitr i
Op
1,25
1,23
1,22
Sano
1,70
1,70
1,70
PP
Supergasb. c/d
0,78
0,77
0,77
Supergasb. ex/d
0,74
0,70
0,71
Sondotécnica
1,59
1,60
1,59
PP
Springer c/d
Op
0,75
0,75
0,75
Springer c/d
0,83
0,81
0,82
PP
lelerj
0,15
0,15
0,15
Telerj
0,13
0,12
on
0,13
(eleri
0,40
0,48
0,48
pe
Telerl
0,46
0,46
0,46
pn
Tibras
3,80
oe
3,80
3,80
Tibras
r*
2,42
2,42
2,42
Trbrás
2,25
2,25
2,25
pn
T. Janer
1,00
1,00
1,00
pp
Tclemig
ob 476,31
476,31
476,31
Technos
1,45
op
1,45
1,45
Unibanco
0,95
0,95
0,95
PP
Unipar
4,70
4,60
os
4,63
Unipar
po
5,75
5,69
5,72
po
Valr; R. Doct pp
1.62
1,66
on
1,63
Aúos illare« ex/d pn
2,45
2,45
2,45
White Martins
2,75
op
2,75
2,75

2,26
1,49
Est.

0,58
1,57
2,67
0,91
4,71
1,90
!,il
Est.

lucrai.

im_;100

111,11
lii,86
95,00
101,18
96,15
97,33
107,92
109,24
108,07
108,70

3,26

100,03
97,80
94,57

Est.
0,50
2,64
1,23

100,00
100,00
100,50
100,00
101,27
107,69

Est.

0,57
Esl.
1,61
Est.
0,60

1,41
1,04
• 2,7B
3,23
1,16
Est.

1,43

Est.
1,27

Esl.
0,29
Est.

103,28
101,75
100,00
102,81
94,48
116,67
96,00
104,40
100,03
107,14
101,16
106,56
114,00
92,67
111,11
112,70
102,99
101,92
112.09

106,67
110,00
102,31

¦ 4,11

Esl.

102,40
102.C6
108,23
101,45

Est!
Esl.

110,57
105,26

Est.
Est.
3,40

100,95
106,92
92,65

• 1,08
3,85
Est.
0,44
- 2,17
1,42
3,45
4,00

Quant.

am 76 (1 000)

96,84
103,85
100,00
110,89
109,76
110,32
98,25
95,24
103,85
101,00
101,67
96,05
97,47

663
1 459
2
2J
37
10
31
1 653
847
781
3314
50
1
5
I 737
5
1
5
182
283
311
350
58
184
56
201
10
111
138
13
445
10
161
2
I
102
70
20
42
85
48
22
123
29
15
40
70
203
10
58
65
517
1
11J

IM
689
106
3
3
106
12
36:

1.20
Est.
7,14
Esl.
Esl.
Est.
0,83

112,77
91,46
102,50
107,14
100,00
106,67
102,22
99,48
102,11

0,99

94,34

Esl.
1,49
0,53
Eit.

92,73
99,57
104,57

101,24

4
12
1 388
55
7 533
402
116
500
34
283
50
26
34
33
3
80
30
385
223
69
2
10
2
84
10
144
9
9
42
281

1,43

104,96

100
323

1,94
2,40
1,16
4,05
2,58

\\..^y
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13 00
Fechamento: 5?Â7,3Evolução%: •*¦• 0,5
Média: 522.1,1

,230

Boisa do Kio
Os

números

Papéis
trobrás
man.)

mais

PP

(33,01%),

OP

do

negociados
B.

B.

(6,68%),

à

Bra:„l

Brasil

pregão

visla,

cm

PP.X

ON

Pc-

dinheiro.-

(1-1,01%),

(5,69%),

B

Mannos-

Brasil

PP/C

(5,10%).
Na
Brasil
OP

de

quantidade
PP/EX

titulos:

B.

(5,71%),
Ações

Brasil

Pelrobrás

Beltjo

(11,19%),
ON

OP

pp

B.

(25,.13%)

Mannesmann

(5,86%)

(5,58%).

governamentais

CrS

(por

mil):

50 061

(7279%).
Ações
IBV:

Cr$

(por

privadas

mil):

médio

5221,1

(menos

327,7

(menos

0,5%).

13.710
1,4%)

!27,21%).

(i„al

52-17,3

(mais

0,51%).
IPBV:
Medéia
uma

SN:

semana:

onlcm:

86.296,

85.467,

há

um

anteontem:

més

80.977,

86.638,

há

um

lia
ano-

77.272.
Oscilação:
c

Light

OP

Maiores
EX

4

subiram

nao

(oi

altas

(1,69%),

14

caíram,

4

(icõram

esláveis

negociada.

do

IBV:

Unipar

PE

BNB

PP

(2,64%),

(0,53%),

L.

Fertisul

PP'

Americanas

OP

PP

Belqo

C

(0,29%).
Maiores
OP

baixas

(3.26%),
B.

(1,94%),

do

IBV:

Samitri
Brasil

OP

PP/C

Mesbla
(2,40%),

(3.40%),

Riograndense

PP

(l,90?„).

Volume negociado
Quantidade
Ã

vista

A

termo

Tolal
Mais

baixo

Mais

«lio

do

617

635

2

172

000

31

do

«no (2/1)
ano

CrS

29

(4/1)

63
5

477

198,24

294

390,00

789

635

68

771

588,24

24

044

694

51

065

927,91

72

610

178

168

271

999,34

balanço

consolidado

da Caderneta de Poupança,
Delíln, referente au ..ofníridu semestr. do ano pa.s.sado, mostra uni lucro liquido dc CrS 250 milhões — o
(|ue corresponde a 4,'i*;, ,sobre capital c reservas iCr$
879,'l milhões). A Del f I n ,
que conta hoje com mais de
mu milhão HOO mil depusltantes, administra um voliiine de terceiros da ordem
de Crs 9,5 bilhões e é u
maior .sociedade de credito
Imobiliário du pais.
Carlos Frederico lYIottii,
presidente da Kenascj;
(Federação Nacional das
Empresas dc Seguro Privado), considerou o ingresso
(lo Banorte no in c re a do
segurador "um dos latos
mais importantes que aconteceram no setor em 77' . Islo porque, no Noite/ Nordeste (excluída a Bahia)
não há nenhuma matriz dc
empresa seguradora.
Um prêmio de CrS 100
mil, aliás. Íoi instituído pela
Fcnaseg para a melhor invençãu de aparelho antifurto de automóveis. As inscrições estão abertas até 15
de maio.
O .'Ministro Calmon de Sá
vai abrir a 5a. Couronioda
dia 1!) no Hotel NacionalKio, que reunirá mais do
:Jõ0 fabricantes dc calçados
e artefatos dc couro e 1
mil lojistas.
No último exercício, a
Atlantica-Boavista de Seguros apresentou em seu balanço um lucro superior a
CrS 838.7 milhões — quase
o dobro do obtido em 76.
Programação <la Prefeitura para 78 é o tema da cxposição que o Prefeito Marcos Tamoio fará amanhã
no Clube de Engenharia,
acompanhado dc vários secretários e assessores.
O Escritório Edison Musa
de Arquitetura foi contratado para fazer o projeto
da sede carioca do Banco
Mannfacturers Hanover do
Brasil.
Resultados do Banespa
em 77, segundo análise da
Bolsa do Rio: as
rendas
operacionais somaram CrS
11,4 bilhões (mais 84,7*?. em
termos nominais), enquanto
o lucro disponível superou
CrS 1,3 bilhão (mais 8'.%).
O lucro por ação caiu de
CrS 1 para CrS 0,73 c a margem operacional caiu de
1,46% para 0,8G negativos.
O Banco Central autorlzou a abertura de 10 agências do Credireal no interior mineiro.

4400-

Fernando Carvalho lembrou
que o assunto foi dos mais discutidos no 2.° Congresso cias Corretoras em Itapema e contou com
o apoio de todas as Bolsas: "Cada
uma delas tem hoje o seu próprio
sistema de liquidação. A concentração dessa carga de trabalho na
CNBV reduziria bastante os gastos, embora processamento âe
áaáos e pessoal sejam os itens
que mais recursos consomem",
esclareceu.
Outra medida que poderá
contribuir para aumentar a receita da Bolsa é ela atuar como
agente emissor. "Não me arriscaria a falar de planos" — disse o
"mas temos
dois
presidente —
clientes e sentimos que esse é um
bom mercado para a Bolsa".
Sobre a indicação de Manoel
Otávio Pereira Lopes, presidente
da Bolsa paulista, para a CNBV
em substituição a Rui Lage — levantada ontem por um jornal de
São Paulo — Fernando Carvalho
considerou "um bom nome".
Fernando Carvalho fez ainda uma avaliação dos temas propostos pela CVM (Comissão de
Valores Mobiliários) para a reformulação dos Fundos 157, ciestacando apenas um deles como
"bom
para evitar a pressão que o
contribuinte sofre nos bancos e,
portanto, evitar a concentração":
a possibilidade de se apontar, na
própria declaração de renda, qual
o fundo em que se quer investir.

Vir.
Mé..

NO ANO

4800-

J

I" Caclerni

EMPRESAS
O

5200-

Todos querem

Tendência tle baixa
persiste em Wall Sl.

Cotações da Bolsa do Rio
Titulo

11/1/ XO

IBV
5600.

O presidente da Bol.sa do
Rio, Fernando Carvalho, disse ontem que uma idéia já em ge.stação para reduzir os custos cias
Bolsas é a criação de uni sistema
nacional de liquidação, "espécie
de câmara de compensação" que
deverá funcionar no âmbito da
CNBV (Comissão Nacional das
Bolsas de Valores).
Ele adiantou que "o próprio
Rui Lage (presidente da CNBV)
está consciente de que se pode incumbir de vários serviços hoje
prestados individualmente pelas
Bolsas", mas não tem ainda condições de quantificar o que rcpresentaria em economia, para as
instituições, a centralização das
liquidações.

(

Quarta-feira,

AÇGCAR-NOVA IORQlfE~A_.flp0 7a
cents yor librei

A^ona 7or.«e — A tendência de baixa
manteve-se ontem em Wall Street, onde o índice Industrial perdeu 3,02 pontos, fechando a
781,54. Nos últimos cinco pregões, o Índice desvalorizou-se 46 pontos. As maiores quedas íoram as dos setores das ações aeroespaciais, de
computadores e petróleo, enquanto as grandes lojas, companhias aéreas, químicos e automóveis mostraram-se irregulares.
A recuperação que se esboçou no inicio da
sessão foi atribuída pelos anaiistas a "causas
técnicas", já que persiste a inquietação com
a alta dos juros e a atuação do Federal Reserve Bank na sustentação do dólar americano.
As baixas superaram as altas por 1.016 a 435.

Corretores londrinos previram ontem que até
março os preços continuarão deprimidos

Cotações da Bolsa tlc Valores
tle Nova Iorque

Mercado externo

....Nova lorqu. -Foi a sequinte a media
s« de Valores de Nova Iorque ontem:
Acõcs
30
20
15
65

cos
res
em

lndur.tri.il
Transportes
Serviço* Públicos
Ações

784,82
206,52
107,51
272,87

Foram oa sequintes os orefinais na Bolsa de Valode Nova Iorque, ontem.
dólares;

Aírco
Ine
Alcan Alum
Allicd Chem
Allis Chalmert
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Tel _ Tel
Amf Ine
Asarco
ATL Richfield
Avco Corp
Bendíx Corp
Ben CP
Bethlchcm Steel
Boeing
Boi_c Cascade
Borg Warner
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp
Campbell Soup
Canadían
Caterpillar Trac
CBS
Celanese
Chase Manha) Bk
Chcssie System
Chrysler Corp
Clllcorp
Coca Cola
Colgate
Palm
Columbia Plct
Communlcatloni Satcilile
Cons
Edísoh
Cotinental Oil
Control
Data
Corning Glass
CPC Intl
Crown Zellerbach
Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont
Eastern Aír
Eastman Kodak
fl Paso Company
Esmark
Exxon
Falrchíld
Fireslone
Ford Motor
Gen Dynamics
Gen
Eletric
d
Foods
Gen Motor»
GTE
Gen Tire
Getl
Oil
Goodrich
Goodyear
Graeew

Máx.

Abert.

33
24
39
23
42

7/8
5/8
1/4
1/8
7/8
5/8
1/4
7,8
5/8
1/4
1/2
3/8
1/8
1/8
1/8
1/4
1/4
3/4

25
58
16
14
47
15
36
20
20
25
23
26
9
15 1/4
67 5/8

32
15
52
47
39
27
32

l/B
1/2
1/8
5/8
5/8

12
21
36
20
15

3/4
7,8
I 8
3/8
5/8

29
23
27
26
48
44
32

5/8
7/8
1/2
1/4

25 1/2
42 3/8
111 1/2
1/4
50
15 1/2

27 l/B
43
23
15
42
4\
47
29
58
29
23
168

5/B '
3/4
1/8
3/8
1/8
3/4
7/8
1/8
1/8
1/4
'4
3

790.89
208.12
108,25
274,94

Dow

Jones

na

Boi-

Min.

Fech.

777,55
204,71
106,33
270.28

781,53
205,74
107,04
271.74

~peso

'
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Chicago e Nova lorqu* — Cotações
fulurdS nas Bolsas de Mercadorias de
Chicago e Nova Iorque, ontem:
Mês

GT Ali
& Pac
Gulf
Oil
Gulf & Wertcrn
IBM
Int Harve_ler
Int Paper
Ini Tel _ Tel
Johnson & Johnson
Kaiscr
Alumin
Kennecott Cop
Ligçjelt & Myer*
litton
Indust
Lockheed
Airc
LTV Corp
iVianufact
Hanover
McDoncll Doug
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co
Nabisco
Nal Distilleri
NCR Corp
NL Indust
Northeast Airlines
Occidental
Pet
Olin Corp
Owens Illinois
Pacific Gas i El
Pan Am World Air
Penn Central
Pepsico Ine
Pfizer Chás
Phillip Morris
Philips
Pei
Polaroid
Proctor _ Gamble
RCA
Reynolds Ind
Reynolds
Met
Rockwell
Intl
Royal Dulch Pei
Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer
Co
Smithkeline Corp
Sperry Ratid
STD Oil
Calif
STD Oil Indiana
Slown
Studcw
Teledyne
Tenneco

Texaco
Texas Instruments
Textron
Trans World Air
Twent Cent Fox
Union Carbide
Uniroyal
Brandt
United
U* Industries
US Steel
West Union Corp
Westh Elect
Woolworth

1/2
24 3/4
11 3/8
267
28 7/8
39 5.. 8
30
28
22
26
14
13
6
31
49
53
59
51
46
20

15
20
23
33
26
26
57
28
24
81
23
56
30
29
55
39
13

26
29
19
46
35
36
46
48
44
58
29
26

70
25

3/4
3. 8
5,8
1/4
5,8

1/4
1/8
1/4
7/8
5/8
5.8
1/2
7/8
1/4
7/8
3/4
7/8
3/4
3/4
7/8
1/4
I ''4
1/2
3/4
3/4
3/8

Fechamento

canis

cents

cents

1/4
3/8

3/8
3/8
5/8
1/4
3/8

3/4
5/8
1/4

39 5 8
5 8
3 8
7
'4
30 3
16 1/4
17

17 t/8

ÓLEO
cents
9,29
2,69
9,92
10,09
10,23
10,67
10,83
10,99

53,65
54,70
55,74
56,90
57,72
58,65
58,65

cents
42,30
32,00
27,60
25,10
21,80
9,55
S,35

COBRE (NI)
por libra (454

Janeiro
Fevereiro
Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro

Março
FARELO DE
dólares
Janeiro
Março
Maio
Junho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro

grt)

58,90
59,20
59.60
60,60
6i ,60
62,50
63,80
65,20

59,70
60,00
60,40
61,40
62,40
63,30
64.C0
66,00

SOJA (CHICAGO)
por tonelada
165,80
165,30
167,50
169,80
169,50
166,00
165,00
164,50

600
500
960
17 000
630 BA
520

164,00
164,90
167,00
168,80
169,20
165,50
163,70
164,00

MILHO (CHICAGO)
cents
bushel
por
(25,46 kg)
___
~U4
Março 2,24
3/4
25
2723
Maio 2,28
1/2 3/4
2,27
1/4
Julho 2,30
29 3/4
2,28
1/2
Sclenibio
2,28
3<4
2 28

1/4
3/4

2 100
15
30
25

20,12
20,28
20,45
20,55
20,60
20,40
20,05
19,93

(CHICAGO)
busliel i27,?2!tg)
97
5,87
08
5,97
15 1/2
5,05
'2
1/2 97 I
5,10
1,2 89 5,90
5,80

3/4
3/4
1/4
1/2
1/2

TRIGO (CHICAGO)
busliel (27,22kfj)
por

Março 2,79
Maio 2,86
Junho 2,90
Sclombro 3,02
Dezembro 3,02
Março 3,09

1/2 3,4
1/4
8
1/4 1/2
3/4
3

3,76
2,82
2,85
2,92
2,99
3.06

1/4

1/4
1/4
1/4
1/4

Metais

grs)

Março 200.CO/CCT 197,18
Maio
183,50
187,10
Julho
180,50
179,05
Fevereiro 178,00 175,35
Dezembro 164,25 161,50
Março 157.00/900BA 156,50
Maioi
155,00/V
-

SOJA
por

2,29
2,35

(CHICAGO)
(454
grs;

20,85
21,10
21,25
21,20
21,20
20,75
20,15
20,00

Janeiro
5,98
Março 6.07
Maio 6,15
Setembro
5,96
Novembro 5,88
Janeiro
5,95

grs)

142,90
132,00
127,10
124,05
120,35
li 7,55
116,00
CAFÉ (MY)
por libra (454

cents

Dii
Anterior

30

DE
SOJA
libra
por

Janeiro
Março
Maio
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dcicmbro

grs)

54,65/75
55,90/95
56,90, 700
58,00/15
58.50/60
59.00/40BA
59.40/80BA
CACAU (NI)
por libra (454

Fechamento

Dezembro 2,29
Merco 2,36

grs)

AIGODÀO (NI)
por libra (454

Março
Maio
Julho
Setembro
Dezembro
M<*rço
aMio
cen ti

(NI)
(454

9,29/00
9,68/70
9,92
10,09
10,23
10,67
I0.78/087BA
I0.95/I02BA

Matço
Maio
Julho
Outubro
Dezembro
Março
Maio

cents
1/8
3/8
3/8
1/4

ALGODÃO
por libra

Março
Maio
Juho
Setembro
Oulubro
Janeiro
Março
Maio

Dia
Anterior

Mêi

Londres;
Colações
Londres, ontem:

dos

Cobre
a
vista
tres meses
Estanho tStandarl)
a
vista
três meses
Estanho (High .lado!
à vista
Irôs meses

669.50

67CvOO

*400
6360
6W20
63.70

6ISO
63,75

Chumbo
à t vista
três meses

364.C0
368,00 368,23

Zinco
à vista
três meses

281,50 -6-.00
238,00 283,50

Prata
à vista
três meses
sete meses

258,60
262.40
258.9Ú

-5_,«)
262,50

Ou ro
173,125
Nota:

Estanho,
Chumbo
•
Cob-e,
Zinco - em libras por toneladas.
em pente por onça !rof
Prata
(31,103 g)
Ou'o — em dólares por onçe.
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1? Caderno

Limitação a Vidigal compra ações
empréstimos
cio Comind em Bolsa e
apoio
ganha

SERVIÇO FINANCEIRO

Bancos mantêm taxas de
captação em declínio
A falta de tomadores de
empréstimos e a continuldade das conversões e m
cinzeiros dos recursos externos que estavam congelados .no Banco Central estão mantendo em declínio
a tendência das taxas de
dos
títulos
rentabilidade
privados de renda préfixada (letras de cambio e
certificados d e depósitos
bancário), elevando a folga
de caixa dos bancos de investimento.
Em todo o mercado
financeiro, as taxas de. juros mantém uma tendência
de queda bastante signtfi. cativa em relação ao final
do ano passado. No open
. market, as taxas de financiamento a curtissiimo prazo já oscilam em níveis bem
inferiores . aos de duas
semanas atrás e as taxas de
desconto das Letras d o
Tesouro Nacional declinaram mais de 200 pontos em
relação ao início da semana
passada, levando as instituições a concentrarem
suas aplicações nos papéis
de longo prazo, pois a
expectativa indica manutenção da tendência de queda.
Os títulos com renda pré-

fixada, que atualmente rendem 42% ao ano, na média
dos bancos considerados de
prlmeima linha, tiveram
queda de cerca de 5% sobre
o final de 77. Sua rentabilidade tenderá a se aproximar mais dos títulos com
rendimento reajustado pela
correção imonetária, na
medida em que for declinando a expansão da inflação, tendo como patamar o
comportamento das taxas
das LTNs, que teoricamente, servem de base para
todos os papéis do mercado
financeiro.
As taxas de empréstimos
junto aos bancos de invéstimento também declinaram sensivelmente, situando-se, agora, em torno de
48% e 49% ao ano, junto aos
grandes bancos, o que alguns banqueiros acreditarem que atividade econômica terá novo impulso a
partir de fevereiro.
No mercado monetário, os
financiamentos over nijrht
estiveram oferecidos, girando entre 2,60% e 1,70% ao
mês, enquanto os cheques
BB mantiveram-se negociados entre 2,80% e 2,30% ao
mês, em mercado equilibrado.

Cheque BB
{%aoano-osuttimot
tf^dias)
80~

Overnighr
(taxas anuais emiTNos
Minas seis dias)
•
80-

60-,

60-

Ma

40
20-

*~i—1—i—1—r-n

"-I—i—i—r

3a 4a 5a ga 2a ontem

3a 4a Sa fía 2a on[etn
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Mercado de LTN
O mercado aberto de Letra» do Tebom
(*ouro Nacional apresentou um
volume de negócios efetivos de compra o venda ontem, que incluindo os
financiamentos de posição a curtissimo prazo alcançaram Cr$ 60 bilhões
938 milhões, segundo amostragem da
ANDIMA, O baixo custo do dinheiro
para financiamentos gerou maior disposição de compra entre as enstituições, o que colaborou para nova queda nas taxas de desconto nos papéis.
-Ontem, maior interesse de operações
esteve
concentrado nas
LTNs com
vencimento em maio, cotadas na faixo do 32,75% até 31,70% de desconto ao ano. E nas com vencimento em
negociadas em 31,45%
junho,
até
30,68% de desconto ao ano. Quanto
às taxas dos financiamentos overnight
oscilaram entre
2,60% e 1,70% ao
mês, com a ^ média das operações a
Hoje^ os operadores
2,20% ao mês.
acreditam que a tendência continuará
;.,* mesma, já que as instituições poderão contar com o resgate do CrS
4 bilhões 500 milhões. Ao lado, as
taxas médias anuais de desconto ds
todos os vencimentos:
Vencimento

Compra

11/01
13/01
18/01

27,00
32,40

Vendi

26,50
31,90

25/01
01/02
08/02

15/02

17/02
22/02
01/03
08/03
15/03
17/03
22/03
29/03
05/04
12/04
14/04
19/04

26/04
03/05
10/05
17/05
19/05
24/05
31.05

07/06

14/06

21/06

23/06
28/06
21/07
25/07
18/08
14/09
20/10
17/11
15/12

33,75
34,65
31,00
35,05
35,13
34,95
34,85
34,55
34,30
34,23
34,05
33,85
33,68
33,45
33,28
33,13
32,90
32,75
32,45
32,25
32,10
31,90
31,70
31,45
31,25
31,00
30,88
30,68
30,45
30,30
29,95
29,65
29,40
28,90
28,40

33,25
34,15
30,50
34,55
34,63
34,45
34,25
34,05
33,80
33,73
33,55
33,35
33,18
32,95
32,78
32,63
32,40
32,25
31,95
31,75
31,60
31,40
31,20
30,95
30,75
30,50
30,38
30,18
29,95
29,80
29,45
29,15
28,90
28,40
27,20

Títulos públicos
O volmne de operações com Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional manteve-se bastante reduzido ontem, já que a maior parte das instituições
procurava apenas financiar suas posições a curtissi7!t.o. As ORTNs com cinco anos de prazo e juros
anuais de 6% continuaram sem cotações de compra
e venda fixadas pelas instituições financeiras. Os
financiamentos de posição para o prazo de um dia
situaram-se em 2,60% na abertura, fixando-se em
1,90% ao mês no fechamento. O volume de operações com ORTNs, incluindo os financiamentos de
posição a curtíssimo prazo, somou Cr$ 4 bilhões 308
milhões, segundo a ANDIMA.

Londi ¦es

Interbancário

Londres — Os fundos de
Estado perderam um ponto,
ontem, na Bolsa de Londres
dtepois do anúncio da emissão por parte do Tesouro de
um importante empréstimo
de longo prazo. Os valores
industriais,
influenciados
pela queda de Wall Sreet e
pela incerte2ia social britanica registraram declínio
de até 6 pence, como por
exemplo, U n i 1 e v e r, ICI,
Metal Box. Enquanto que

O mercado interbancário
de cambio para contratos
prontos apresentou-se procurado ontem, registrando
um volumte regular de operações. As taxas para telegramas e cheques situaramse entre Cr$ 16,04 e Cr$
16,05. O bancário futuro esteve equilibrado, também
com movimento regular de
negócios realizados a CrS
16,05 mais 2,50% até 2,60%
ao mês, para contratos com
prazos de 30 até 180 dias,
respectivamente.

!LmHinaSK?,
alta de ate 75

°T' ÜVeram Taxa de câmbio

centavos.

"~

O
dólar foi negociado ontem a Cr$
para compra s Cr$ 16,050 paii I••rwl/kl-ii.
15,950
Il< jII
IHlOitil
ra
venda. Nas operações com bancos
——.
sua
cotação foi de Cr$ 15,975 para
repasse e Cr$ 16,035 pare cobertura.
A taxa interbancária de cambio
de As taxas médias que se seguem tomam
Londres, no mercado do eurodólar ' fe- por ^ase ôa coti,ÇÕes d« fechamento
. .
n° mercado de Nova Iorque.
rhrtn «nt»», „,.
,
seis
( chou ontem, para o período de
meses em 7 7/8%. Em dólares, francos
Em CrJ
Em US»
suíços e marcos foi o "ouini»
seauint* no «»u
«u Argcnlin»
; ™m„o,.,m.„i„
1,001600
0,0257
comportamento.
Austr.|ia
^^
^
0,0651
1,0449
«/
Dálarai
o/ Bélgica
Áustria
D0',,*,
%
0,0301
0,4831
0,0495
0,7945
1 míl'
7 1 /«
t ,/4
1 ijl Bolívia
7
Brasil
m
0,0626
1,0047
\'Z
meses
7, 1/4
7 3/8 G. Bretanha
1,9)90
30,8000
meses
1,9237
7 7/16
31,0359
7 9/16 Futuros a 90 dias
0.9093
14,5943
6 meses
7/ 3/4
1/4
77 7/8
7/0 Canadá
chil(.
omi
osm

*

*"»

' 'J/1*

7 15/16 Colômbia

0,0281

0,4510

Dinamarca 0,1721 2,7622
0,0402
Equsclor
0,6452
França 0,2112 3,3914
mês
7 1/2
0,4376
7,0235
Holanda
0,2168
3,4796
mosei
7 3/4
Hong-Kong
0.01420
0,2279
,,„
"'
meses
7, 7/8
1 3/8 Itália
0,001143
0,0183
6 meses
1
11/2 J,,ri8o
0,004144
0,0665
3,5644
57,2086
1 sno
1 3/4
Kuwait
Líbano 0,3341 5,3623
0,0439
0,7046
léxico
¦ Marco.
Noruega
0,1929
3,0960
°'°°77
°'1236
míl
2 3/4
2 7/8
£e,u
,
'\ Por.,u^l
0,0248
0,4462
i2 3/4
I2 7/8 Suécia
, meses
,,.
0.2132
3 4219
meses
0,4982
2 3/4
2 7,8 5u'í"
7/>96l
0,2242
3,5984
6 meses
'"
3
3 '/°
l/a Venezuela
Uruguai
0,2331
3,7413
,1 ""°
,,„
1/4 Alem. Oc.
3, 1/8
3,
0,4686
7,5210
• Francoi
Suicoi
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N. D. Spínola
Correspondente

Que a preocupação do
comptroller vai longe, não
resta entretanto a menor
dúvida. No documento com
que apresentou a questão
nesta segunda-feira o órgão
ão Governo federal foi explícito em vários pontos.
Primeiro, se não houver ciara definição dos fins a que
se destinam, os emprêstimos novos ou antigos serão considerados como a
Governos para efeito ãe limite de abertura de crédito
pelo banco envolvido. Isto
significa que um espréstimo
à Rede Ferroviária, por
exemplo, poderia ser considerado ao Governo Brasileiro se não liouver elementos convincentes ãe que os
créditos a essa empresa pública a ela exclusivamente
se destinam. A nova legislação também ãetermina que
o tomaáor dos recursos forneça um relatório descrevendo com detalhes o fim
a que o crédito se destina.
O comptroller, a julgar pela
exposição de seus motivos,
pretende descer a fundo na
investigação d a natureza
dos empréstimos externos,
o que obrigará os tomadores a um grau surpreendente de exposure perante a
autoridade monetária ameTicana. O órgão federal enfatiza em várias ocasiões a
"necessidade real" de identificar o tomador áos cmpréstimos, de forma a separar financiamentos a Govemos de financiamentos a
entidades autônomas.

Leia editorial
"Risco
Seguro"

lielib ras
preocupa
empresário

atende minoritários

¦São Paulo — Em pregão
Washington — O Senador especial da Bolsa de Valores
William Proxmire, pre- desta Capital, a GEB Vidisidente da Comissão Banca- gal Participações adquiriu,
ria do Senado, disse ontem ontem, 28 milhões 763 mil
que a regulamentação pro- 221 ações ordinárias d o
posta pelo órgão de Contro- Corning (Banco Commercio
le da Moeda e do Crédito e Indústria de
São Paulo),
para os"umempréstimos exter- ao preço unitário de Cr$
nos é
na
direção
passo
4,04, atendendo assim aos
certa". Assim como o Sena- interesses
acionistas
—
nem
sempre minoritários de
embora
dor
que desejapolíticos e banqueiros rc- ram vender suas
ações.
mem na mesma direção —
Anteriormente, a GEB
o porta-voz do City Bank t>
um dos mais influentes Vidigal Participações combanqueiros
norte- prara de três grupos minoamericanos, G. A. Constan- ritários 59 milhões 825 mil
zo, também declarou que a 800 ações ordinárias, que
medida podia ser considera- somadas ao lote adquirido
da como um esclarecimento ontem perfazem 29,52% do
útil".
capital votante do Corning.
Esta é, também, a primeira
A Comissão do democrata vez
que, numa operação enProxmire não vai interferir volvendo
transferência de
no assunto, segundo seus
controle sobre grandes lotes
porta-vozes, porque se trata
de uma simples "regula- de ações, se atende ao$ dimenlação de lei existente". reitos dos minoritários, de
Mas é possível que outros acordo com a Lei das S/A.
segmentos d o Congresso,
igualmente interessados em SEM SURPRESAS
"Não houve surpresas
rever tudo o que diz respeie a
to aos empréstimos exter- composição acionária d o
nos (públicos ou privados) Banco Comind não
será alsaídos do Estados Unidos, terada em
nada", afirmou
tomem a medida do Órgão o diretor da
corretora
de Controle ãa Moeda como
Comind,
Sr
Carlos
Alberto
o ponk) de partida que lhes
Guerra, ao comentar o.s refaltava para colocar um sultados do
pregão especial.
pouco mais de pressão so- A oferta
pública concentrou
bre os Governos tomadores
de emprésti7nos cujos re- as atenções de cerca de 120
gimes não rezem, pela carti- operadores já no inicio do
lha dos valores democra- pregão. Meia hora antes do
final da sessão foi iniciada
ticos norte-americanos.
a oferta especial e, nos primeiros 15 minutos, já haPRESSÃO
viam sido transacionados
Algumas organizações cerca de 22 milhões de titupreocupadas com os direitos los ON do Comind.
humanos e em geral patroEsperava-se que nos 15
cinadoras d e campanhas minutos restantes (o
com as quais pretendem gão foi interrompido preàs
que o Governo de Washing- 12h) pelo menos outro tanton coloque mais pressão to fosse negociado, o
que
sobre os banqueiros j á não aconteceu.
Segundo o
começaram a se mobilizar
neste sentido. Dessa forma, Sr Carlos Alberto Guerra,
o regulamento proposto pe- grande número de acionisem
lo comptroller, que tem um tas não se interessou "Eles
vender suas ações:
período de sessenta dias pa- vão
ficar conosco" comenra receber sugestões, será
tou.
E sugeriu o motivo:
menos
um
alvo
pelo
preáileto para um tipo de discussão não apenas técnica, envolvendo os bancos e os
seus conceitos de risco, mas
ainda política.
No Departamento de Estado uma fonte disse não
acreditar que tenha ocorrido alguma espécie de "estlmulo" ao comptroller para
propor um regulamento da
• |
natureza do que está sendo
publicado. Entretanto, admitiu que parecia verossimil a conclusão de que um
retorno eventual dos países
tomadores à ajuda direta
— em lugar dos créditos
bancários — aumentaria a
capacidade de barganha do
G o verno norte-americano.
Da última vez em que a lmprensa americana abordou
mais amplamente a questão
dos empréstimos externos
um jornal de Washington
chegou a afirmar que a
transformação da ajuda bilateral norte-americana em
créditos externos concedidos por bancos transferiu
para os banqueiros um
papei que antes cabia aos
diplomatas.

"Analisem os dois
balanços
que estão sendo publicados
(Comind e Mercantil) e verão que o nosso lucro foi
três vezes maior".
De acordo com o Sr Carlos Guerra, o Sr Gastão
Vidigal, presidente do Banco Mercantil, fez um bom
negócio
ao comprar as
ações, "mas terá um diretor
mais caro" — referindo-se
à nova participação minoritária ainda da GEB no
Comind.
Para o presidente da Boisa de Valores de São Paulo,
Sr Manoel Pereira Lopes,
com o pregão especial "foi
possivel, enfim, garantir a
participação dos acionistas
minoritários numa operação envolvendo um lote
grande de ações". Observou,
porém, que as determinações editadas pelo Conselho
de Administração da entida.de para a oferta pública
de ontem "não constituem
regulamentação definitiva,
pois precisam ser aprimoratías".
Também o presidente da
Abrasca t Associação Brasileira das Empresas de Capital Aberto), Sr Ayrton Girão, considerou a oferta pública de compra de ações do
Comind um fato positivo,
que veio neutralizar a celeuma que se levantou, tempos atrás, quando se pretendeu realizar a operação
de compra.
Observou que não se chegou ao montante pretendido de 40 milhões de ações
porque "certamente muitos
acionistas
detentores d e
pequenos lotes preferiram
não vender agora, esperando ocasião talvez ainda melhor para negooiá-los". O Sr
Francisco de Paulo Rodrigues Alves Neto vendeu ontem 70 mil ações do
Comind, e informou ter
desistido da ação que propôs contra o Banco Central,
por ter suspenso a operação
¦de venda das ações cm
novembro passado.
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Belo Horizonte — A atltudc do Ministro Angeln Calmon de Sá, que na penültlma reunião do CDI em 1077,
retirou dá pauta o projeto
da fábrica de helicópteros
da Helibrás, previsto para
instalação em Minas, voltou
a ser comentada ontem pe3o presidente da Federação
idas Indústrias do Estado,
Sr Fábio de Araújo Mota,
para quem "não há como
protelar mais a aprovação
definitiva desse iprojeto".'
O líder industrial disse
que a fábrica tem de ser
lnstallada em Itajubá, Município vizinho de São José
idos Campos, "tendo em vista que já existe aprovação
fpreliminar do Ministério da
Aeronáutica, a resolução do
CDE que determina a do.sconcentração Industrial <\
sobretudo, o anúncio oficial,
feito pelo próprio Governaidor, de que aquela indústria
¦ali seria localizada".
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Misasi (C) 33 anos, intermediou a compra de
ações, que rendeu Cr$ 3,4 milhões de corretagem

h

bloqueadorI

OBSTÁCULOS

DDD-DDI
VENDAS

252-0081
252-8892

Rua do Rosário, 159 - loja

MJNIStlKrODOrNIf HlfiR

ÍÍÍBNH
BANCO NACIONAL D(UM3ITAÇ*0

AVISO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N.° 05/78
O BANCO NACIONAt DA HABITAÇÃO
(BNH), torna público, para conhecimento doi interessados
que, às 15,00 horas do
dia 30 de janeiro de 1978, perante « Comissão
de Julgamento
da Tomada de Preços cm epígrafe, receberá
propostas para contratação de empresa especializada na prestação de
serviços de
auditoria.
O Edital • outros esclarecimentos poderão ser obtidos na
Chefia do Departamento de Administração, na Avenida
República
do Chile, 230 - T> andar, sala n? 9.
Rio dc Janeiro,

10 de janeiro de 1978
a.) Joio Eduardo de Sá lucai
Presidente da Comissão

(P

O Sr Fábio Mota disse
que procurou saber junto
aos órgãos de fomento do
Estado se existem ob.stáculos técnicos para a execução
'
do projeto em Itajubá.
A
resposta íoi negativa.
Na
área ministerial, entretanto, o projeto vem encontrando dificuldades para a
aprovação definitiva.
— O projeto da Hellbrás — disse — está totalmente compatível com a
atual politica federal, no
sentido de equilibrar a balança comercial do pais,
bem como vem ao encontro
da resolução que rege a desconcentração industrial, já
que cria o segundo pólo da
indústria aeronáutica.
A Helibrás — Helicópteros do Brasil S.A. — Terá
capital nacional majoritário
e vai fabricar dois dos mais
modernos tipos de helicópteror criados pela tecnologia francesa. Sua instalação
em Itajubá aproveitaria o
suporte técnico e industrial
no setor aeronáutico j á
existente na cidade vizinha
de São José dos Campos.

KhWM

LOCAÇÃO DE «RES
NO EDIFÍCIO SEDE
DO JOCKEY CLGB BRASILEIRO
ílVENIDdNILOPECdNHail
Comunicamos aos senhores empresários que estamos iniciando
a locação de andares ou módulos de andares, em nosso
Edifício-Sede, no Centro da Cidade.
Foram destinados à locação apenas 11 andares. Cada andar é
constituído de três módulos: dois com 720m2 cada e um terceiro
com 430m2, que poderão ser locados em conjunto ou
separadamente.
Cada módulo dispõe de entrada independente, pela própria
Av. Nilo Pecanha ou
pela Av. Almirante Barroso.
As propostas antecipadas permitirão que os futuros locadores
de andares ou módulos de andares possam determinar alterações
nas divisões internas, de acordo com as necessidades de suas
empresas. Essas alterações só serão aceitas até o próximo dia
31 de janeiro.
O projeto do Edifíció-Sede do Jockey Club Brasileiro é de
autoria do arquiteto Lúcio Costa.
O prédio dispõe de ar condicionado central, fachada e halls
em mármore, esquadrias de alumínio, vidros fume
e elevadores automáticos especialmente dimensionados.

Informações na Avenida Nilo Pecanha, 11 ou pelo tel.: 244-6655, ramal 243-Rio-RJ.
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Francisco Gonçalves dos San*
tos, 59, no Hospital da Gamboa. Natural do Esl.rio cio Rio,
comerciante dpovü Mado, casado com Helena Mad: dos Santos, morava em V*i(a Isabel e
tinha quatro filhos — Miguel,
Márcia, Beatriz e Roberl; - e
vários netos.
De
infarto do
miocárdio.
ludwlg
Rcinhold
Emanuel
Pohlmann, 82, no Hospital .van.
gélico. Gaúcho, industiU.il apotentado, viúvo d= Olqa Bhe. ing Pohlmann, morava na Lagoa • tinha dois filhos — ReÇjina e Ludwig — e vários notos. De Insuficiência cardíaca.
Magalhães,
Pedro
Marques
39, no Hospital de Bonsucesso.
Natural do Estado dc Rio, ele*
tricista, desquitado, morava em
Bonsucesso e tinha dois filhos:
Jorge o Jay.ne. De infarto do
miocárdio.
Irayse Alves de Oliveira, 46,
na Beneficência Portuguesa. Natural do Estado do Rio, telefonista, viúva dc Otlon Francisco de Oliveira, morava cm Jacarepaguá e tinha dois filhos
e vários netos. Dc metastase e
nòoplasía generalizadas.
Paula Carlota Clapp, 73, na
residência, na Tijuca. Natural
do Estado do Rio, casada com

Jorge Clapp, tinha um lilho —
Jorge — e vários neios. De
edema pulmonar.
Glória Nogueira da Silva, 65,
na residência, cm Piedade. Nalural do Estado do Rio, era
solteira. Dc câncer.
José Victor do Rego Júnior,
68, na residência, no Jardim
Boianico. Natural do Estado do
Rio, comerciante
aposentado,
casado com Maria Geralda Pcreira Rego, tinha dois filhos e
vários netos. De infarto do miocárdio.
Virgínia

Ribeiro Marino, 79,
de Saúde Santa Lúcia.
do Estado do Rio, viúNicolau
Braz
Marino,
na liiuca e tinha dois
vários netos. De adonocarcinoma gástrico.
na Casa
Natural
va de
morava
filhos e

Luisa do Jesus, 84, no Hos
pitai da Ordem 3a. da Penitencia.
Portuguesa
de Brarja,
viúva de Manoel Lopes, morava
na Tijuca e tinha sete filhos e
vários netos. De caquexia.
BcMencouri
do Mello
José
Machado, 6*1, na porta da Universidade Rural, no f;m A7 da
Rio—S.io Paulo. Paulista, auxiliar de chancelaria do Mamara*
ti, aposentado, casado com Natália Leite Bcttencourt Machado,
morava
no Flamengo
c tinha
três filhos — Leonor, Armando
e Ronaldo — e três netos, De
infarto do miocárdio.
Agenor Leite Ribeiro, 72, no
Hospital da Lagoa. Mineiro de
!tajuba, comerciante aposentado, era casado com Carmen
Leite Ribeiro e tinha três filhos — Marilia Ribeiro Albuquerque, Maria Elizabeth Ribei*
ro dos Santos o Cláudio Leite
Ribeiro — e dois netos: Rodri-

Queirós, 23, em Belo Horizonte. Mineiro, estudante de administração, era assistente administrativo da Açominas. De mal
súbito.
Guilherm*

Souto Ferreira da
Silva, 68, no Hospital da BrigaAlegre.
da Militar de Porlo

Gaúcho de Passo Fundo, Primeiro-Tenente da Brigada Militar,
era casado com Adelina Rosa da
Silva e tinha cinco filhos: Ely,
Edy, Rcni, Percy e José Carlos.
Isidoro José da Silva, 48, no
Hospita! de Reumatologia
de
Porto Alegre. Gaúcho de Santa
Maria, funcionário estadual, era
casado com Maria Suzana da
Silva e tinha seis filhos: Luiz,
André, Paulo, Iara, Jussara e
Mara.

Exterior
na
Robert D. Murphy, 83,
Iorque.
residência, em Nova
Embaixador dos Estados Unidos,
começou sua carreira diplomatica
em 1917,
norte-americana

na

delegação

em

Berna.

Ocupou sucessivamente postos
em Zurique, Munique e Sevtlha. antes
de retornar,
em
1926, ao Departamento de Estado, em Washington. Em 1930
nomeado cônsul em Paria

foi

e cm 1940 passou
ro da Embaixada.
derrota

francesa

a conselheiDepois
da

em

1940,

foi

para Vicky, como encarregado
de negócios. Ao final deste ano
foi enviado para estudar a sltuação na África do Norte e,
em 1943, dirigiu, para o Governo norle-americano, as
nefizeram entrar
gociações que
na guerra a África Ocidental
Francesa. Depois de desempenhar

importante papel na pre*
paraçao do desembarque aliado e libertação da África
do
Norte — na época era representanle pessoal de Roosevelt
— participou
das negociações
de armistício na Itália,
En,
1943 foi promovido a Embaixador como membro da Mediterranean Advisory
Comission,
e tornou-se conselheiro
para
as questões alemãs. Em 1949
foi nomeado Embaixador
em
Tóquio, depois
da derrota
iaocupou cargos
ponesa. Ainda
no
comitê presidencial
para
questões de segurança no exterior sob as presidências de
Eisenhower, Kennedy, Johnson,
Nixon e Ford e, em

1969, aju-

dou

Nixon

plomática

em sua política diaté
ser responsável

pela política exterior. Entre as
diversas condecorações que recebeu estão a Cruz Francesa de
Guerra com Mérito, a Ordem
Belga de Leopoldo, a Ordem
Japonesa do Sol Nascente,
a
Ordem Alemã do Mérito e a
Ordem Espanhola
de Isabela.
Depois de retirar-se do serviço
público foi chairman e diretor
da Corning Glass International.
Viúvo de Mildred Taylor,
duas filhas — Rosemary

tinha

Murphy, atriz, e Mildred Pond —
e um neio.
Em conseqüência
de congestão cerebral que sofreu cm novembro.
Hartwig
Steenken,
36, na
Clínica Universitária de Hanover, na Alemanha. Três vezes
campeão alemão de Hipismo,
foi campeão europeu em 1971,
campeão olímpico por equipes
em 1972 e campeão mundial
em obstáculos em 1974.
Em
conseqüência de acidente automobilístko que sofreu em julho, após 182 dias em coma.
Manuel Tristão da Silva, 51,
em Lisboa. Um dos cantores de
fado mais fomoso de Lisboa,
começou sua carreira aos nove
anos.
Fez diversas apresentações para comunidades portuguesas na África, França, Espanha, Canadá, Estados Unidos e
América do Sul, sendo especialmenle famoso no Brasil. Decidido adversário
dc Salazar,
foi obrigado a viver no exílio
por algum tempo. De acidente
automobilístico.

Jardim
^
da Saudade^

303.21370.01.9
402.02625.02.0
403.00834.01.0
403.01369.02.8
503.17722.01.7
503.28063.01.5
603.00701.01.1
903.00126.01.3
NOTA- ESPECIAL0 CAÍ.TAÕ EM m
ME DE MARIA Dl
L.P. FIGUERED0
VEM SENDO
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Rrasilia — O Itamarati
promoverá, no .segundo semestre deste ano, novo concurso dc provas para o lngresso direto na carreira diplomática, que dá direito á
nome aç ã o automática c
imediata, sem necessidade
de cursar o.s dois anos regiilaros de estudos do Instituto Rio Branco.
O.s candidatos devem ter
idade até 30 anos n cur.so
universitário completo. A.s
Inscrições serão abertas em
junho, em Brasilia, Porto
Alegre, Curitiba, São Paulo,
Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Fortaleza. Informações complementares
serão divulgadas oportunamente pcln Diário Oficial,
segundo o Itamarati.
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O Monsenhor Bessa, que ministrara a extrema-unção, também encomendou o corpo de D Laura

D Ivo prevê debates fortes
do Episcopado durante a
reunião latino-americana
Porto Alegre — "Os debates serão fortes e não
fáceis", mas "a Igreja descobrirá como ser fermento,
sal e luz deste continente latino-americano, que sofre de graves problemas econômicos, sociais, politicos, culturais e religiosos" — afirmou o secretáriogeral da CNBB, D Ivo Lorscheiter, ao comentar a
importância da 3a. Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano, a se realizar em outubro, no
México.
Segundo D Ivo, "o clima na cidade de Puebla"
— sede do encontro — "deverá ser de um realismo
otimista, como convém a pastores que põem suas
esperanças no poder de Deus e na força da boa nova
do Evangelho". Lembrou que a conferência marcará também o 10.° aniversário da reunião de Medelin,
na Colômbia, 'tão decisiva para a imagem e a situação da Igreja entre nós".

Mãe do Ministro da Justiça
é sepultada no Cemitério
de São João Batista
Com a presença do Governador Faria Lima, que
representou o Presidente Geisel, a mãe do Ministro
Armando Falcão, Dona Laura Ribeiro Falcão, foi
sepultada ontem à tarde no Cemitério São João Batista, com acompanhamento de cerca de 200 pessoas.
Da capela 2, onde o corpo foi velado, até a sepultura 298, da quadra 34, uma das netas de Dona
Laura, Maria Teresa, manteve-se sempre à direita
do caixão, levando uma braçada de flores. A família
só deixou o cemitério depois que o jazigo foi lacrado.
OS PRESENTES

Desde a criação do Rio
Branco, em 1946, e.-ite será
o sétimo concurso direto
que se realiza, dos quais o
último em 1977. A realização deste concurso não
prejudica o.s vestibulares
normais para o curso de
preparação à carreira cliplomática que o Itamarati realiza anualmente em junho
e julho, com Inscrições
abertas a partir de março.
As aulas para os aprovados
nesses exames começam no
inicio do ano seguinte.
A principal diferença entre o.s dois concursos é que
o segundo exige ao aluno
apenas dois anos ou quatro
semestres de curso universitário, enquanto os aprovados pelo concurso direto devem apresentar diploma de
curso superior.
Os concursos diretos s&o
realizados esporadicamente,
quando as turmas anuais
formadas pelo Instituto Rio
Branco não preenchem as
vagas disponíveis. Os aprovaclos de um e de outro tem
os mesmos direitos na carreira.

representante do MinistroChefe do SNI.
Um dos primeiros a comEntre os presentes ao enparecer ao velório, pela ma- terro, os Deputados Tancre.
nhã, foi o Governador Fa- do Neves, Célio Borja, José
ria Lima, que voltaria á Pinto e Erasmo Martins Petarde, para o enterro. Ainda dro: o Ministro da Precedo, esteve o Senador vidência Social, S r NasMagalhães Pinto, que con- cimento Silva, que chegou
versou com o Sr Armando às 16h, juntamente com o
Comerciantes da Rua da
Falcão. O Ministro da Jus- Prefeito Marcos Tamoyo; o
tiça deixou a capela às Marechal Odilio Denys; o
Alfândega,
trecho
entre
O Rio vai ganhar dois
llh.Om, retornando às presidente da Academia
terminais rodoviários: o d't
Avenida Passos e Rua da
ESTUDOS
Iam, e a assembléia de Me- 15h20m, quando havia mui- Brasileira de Letras, Aus- Central do Brasil eom esConceição, fecharam ontem
delin, em 1968.
to movimento.
em
tregésilo de Athaíde, e o es- trutúra
pré-moldado
suas lojas e colocaram carO tema, acrescentou D
Da conferência marcada
programada para ficar
Estiveram na capela o critor Gustavo Corção.
tazes nas portas, em pro- Ivo, será A Evangelização para outubro, participarão
Ministro-Chefe do EstadoDona Laura Ribeiro Fal- pronta em junho e hoje
testo contra a seqüência de no Presente e no Futuro da p e ri tos, convidados espe- Maior das Forças Armadas,
com abertura de concorrêncão,
que morreu aos 79 anos cia para execução das funburacos ali existentes nos América Latina. Nos meses ciais e os representantes do General Tácito Theóphilo (edema
pulmonar agudoi,
de março e abril haverá es- Episcopado dos vários
pai- Gaspar de Oliveira e o Car- numa clinica da Tijuca, dei- dações no prazo de 60 dias
últimos nove meses.
tudos em todos os paises ses da América
Latina, en- deal Eugênio Sales ique fez xou três filhos, 12 netos e e custo de Cr$ 2 milhões:
Segundo o Sr Chafy Na- para que o encontro de tre
os quais 32 Bispos-Dele- orações). Na lista de pre- dois bisnetos. Seu corpo foi e o de Campo Grande, «uja
construção começou seguncif, com loja no prédio 182, Puebla "seja, de fato um
gados do Brasil. O secreta- sença, constava a assinatu- encomendado pelo Monse- da-feira com previsão a
ra de José Luiz Araújo Soa- nhor Bessa, que também
;mal terminam umas obras acontecimento que atinja rio-geral da CNBB não
operar dentro de sete medei- res,
começam outras, com aber- toda a nossa Igreja". Lemque se identificou como lhe dera a extrema-unção.
ses.
xou de advertir sobre as ditura de valas para escoabrou que na história religio- ficuldades
O custo total do Terminal
e tensões, destamento de águas pluviais, sa da América Latina são
Rodoviário Central do Bracando, como lembrança, aisil é estimado em Cr$ 86
instalações de esgotos, obras marcos importantes as conmilhões, dos quais Cr$ 63
da Telerj e da Light. Entre feréncias anteriores, a con- guns pontos positivos da
reunião de Medelin, como a
milhões em desapropriações
a Avenida Passos e a Pra- ferência realizada no Rio "corajosa
e Cr$ 23 milhões em obras.
atenção da Igreja
ça da República, o comer- de Janeiro, em 1955, da qual
Participam com recursos fiaos mais pobres e aos direicio funcionou normalmente. resultou a criação do
nanceiros a EBTU (Cr$ 30
Ce- tos humanos de todos".
milhões), Fundrem (Cr$ 5
milliões), Governo estadual
Salvador — O programa religioso no templo (Cr$ 45 milhões) e Coderte
obedece a orientação da Igreja, mas ela não deve fi- (Cr$ 6 milhões).
A concorrência aberta hocar alheia aos aspectos profano e afro que se inseje
pela Secretaria de Transrem na festa do Padroeiro da Bahia, afirmou ontem
do Estado constitui
o Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Cardeal portes
(FALECIMENTO)
a terceira — e penúltima —
Avelar Brandão, ao esclarecer, em nota, a partici- etapa do cronograma
de -. .,
A família do Dr. ÂNGELO TELLES PIRES DANTAS, consternada,
pação da Igreja na tradicional lavagem do Bonfim. obras do Terminal Central
comunica o seu falecimento e convida
do Brasil,
será conjugaparentes e amigos
A lavagem se realiza amanhã nas escadarias da do com as que
+
estações da Ceno sepultamento, hoje, quarta-feira, dia 11, às 11,00 horas, para
sainigreja
e a festa do Senhor do Bonfim atinge seu au- trai e do metrô, devendo
do o féretro da Capela "A" do Cemitério São Francisco
no domingo. "A movimentação do largo" — absorver em suas 27 plataXavier (Caiu)
ge
para a mesma necrópole.
acrescentou D Avelar — "foi sempre considerada co- formas todas as linhas de
mo extensão dos sentimentos populares". Haverá ônibus da Baixada Flumimissas diariamente. A missa solene, às lOh, será re- nense. que atualmente utilizam a Rodoviárta Mariano
zada pelo Bispo Auxiliar, D Tomás Murphy.
Procópio. A primeira etapa
DETALHES
Senhor do Bonfim é o foi a desapropriação de 52
imóveis, a serem
Três elementos integram oxalá do candomblé e, como até 15 de fevereiro.demolidos
No modiz
o
Cardeal
em sua nota,
a Festa do Senhor do Bon- "com
o tempo o sincretismo mem to, 44 .deles já foram
fim, segundo os esclarecidesapropriados, a um custo
(FALECIMENTO)
mentos de D Avelar: o pro- afro-brasileiro e o discipli- de Cr$ 52 milhões,
enquannamento
das
festas
popula- to em discussão
grama religioso católico, a
A Diretoria da Associação Comercial de Madureira cumpre
se
judicial
res
se
foram
agregando
ao decide a sorte dos oito relavagem e o movimento do
o
doloroso dever de comunicar o falecimento do seu Presidente
largo. O r iginariamente, quadro religioso. As entida- manesce-ntes. A última
etalembrou, "tudo era mais des afro foram assumindo
+
do Conselho Deliberativo, e convida
será a contratação, em
pa
para o sepultamento hoje,
mais
posições
ostensiva
simples.
A
lavagem era um
de obras de alvenadia 11, às 11,00 horas, saindo o féretro da Capela "A" do
ritual que leva os fiéis à quanto à natureza e moda- junho,
Cemitério
ria e urbanização, quando
lidade
Sao Francisco Xavier (Caju), para a mesma necrópole.
da
lavagem".
preparação da casa do Seestiver concluída a montanhor antes das grandes soEm função disso, há mui- gem da estrutura premoldalenidades".
to tampo só o programa re- da, contratada em dezemEm espírito de penitência ligioso obedece à orientação bro de 1977, na segunda
—
e com alegria
destacou da Igreja. "Nem a lavagem etapa das obras. O terminal
— limpava-se o templo
para nem a festa do largo se será edificado no quarteirão
o grande dia, enquanto a r e I a c i onam diretamente compreendido
Ruas
ornamentação interna e ex- com a igreja e houve mo- Bento Ribeiro,pelas
Audomaro
terna se acelerava. Eram si- mento em
Alfredo Dolabela
se tinha a Costa,
nais de júbilo e de partici- impressão dequeque eram fei- Portela, Senador Pompeu e
(FALECIMENTO)
pação.
Barão-de Sào Félix.
tos contra ela".

Comércio
fecha com
buracos

Rio ganhará
2 terminais
rodoviários

Cardeal esclarece posição
da Igreja na tradicional
lavagem do Bonfim na Bahia

DR. ÂNGELO TELLES PIRES DANTAS

DR. ÂNGELO TELLES PIRES DANTAS

Cemitério - Parque

Informações e Vendas
Rua São José. 90 ¦ 19 "andar • Tels:
252 2164 e 397 5045

AVISOS RELIGIOSOS

DR. ÂNGELO DANTAS
(FALECIMENTO)
Waldemar Fiszrnan e Natan Bocklis, conste.nados, avisam o falecimento do
pranteado
e inesquecível amigo DR. ÂNGELO DANTAS,
+
cujo sepultamento será realizado dia 11, no
Cemilério do Caju, saindo as 11,00 horas da Capela
A, para a mesma necrópole.

+

hí:'

203.07559.02.2
203.10927.01.6
203.13981.01.1
203.14334.02.8
203.14717.01.6
203.15289.01.8
2 03.15303.01.0
203.16380.02.7
203.17301.01.5
210.00891.01.8
.303.07903.01 .2
303.12642.01.4
303.16839.01.7
303.18280.02.5

go e Thals; De carcinoma.

Estados
Isabel Batista do Nascimento,
•19, no Hospital da Restauração,
no Recife. Pernambucana, era
solteira. De derrame cerebral.
Crisóstomo Gomes de
João

COMUNICA
103.04674.04.6
103.05910.01.0
103.05972.03.2
103.07762.02.7
103.11822.01.3
103.11966.01.0
103.12391 ,01
103 14132 .01
110 ,04315 ,02
202 ,24673 ,02
203.00827.02.1
00827 02
203.03068.01.6
203.06013.01.8

D

Itamarati
vai nomear
diplomatas

Falecimentos
Fernando Monteiro Filho, 82,
na
residência,
em
Ipanoma,
Paulista, proles or aposentado,
era solteiro.
De
nsuticiòncia
cárclio-respiratória.
Denilson Peioiia dos Sanlcs,
52, no Prontocor. Natural do
Estado
do
Rio,
Industriado,
casado com N\ar*% de Lourdüi
Sampaio
dos Santos, morava
cm Laranjeiras e tinha dois filhos — Luli Carlos e Roberto
- e uma neta. D» derramo cefebra1 p enfisema pulmonar.

11/1/78

DR. ÂNGELO TELLES PIRES DANTAS

A Diretoria e os funcionários de Lojas Dantas e Eletrolar comunicam, com profundo pesar, o falecimento de seu Diretor+
Comercial e convidam para o sepultamento hoje, dia 11, às
11,00 horas, saindo o féretro da Capela "A" do Cemitério São Francisco
Xavier (Caju), para a mesma .necrópole.

(MISSA

AGENOR LEITE
RIBEIRO
A família comunica seu falecimento e convida para o enterro hoje

às 15h, saindo o féretro da CapeIa 2 do Cemitério São João Batista.

LINA LEÃO TEIXEIRA DE PARANAGUÁ

ROSA DE OLIVEIRA PINHEIRO
(FALECIMENTO)

+
Grandeza

Victor de Oliveira Pinheiro, filhos e nora, Antônio Garcia Vieira
esposa
e filhos, participam o falecimento de sua
ROSA
e convidam
querida
demais parentes e amigos para o seu sepultamento a realizar-se hoje,
quarta-feira, dia 11, às 17,00 horas saindo o féretro da Capela
n? 1 para o Cemitério São João Batista.

Real

(p

DE 7.° DIA)

Maria Thereza e Carlos Alberto Rebés de Freitas e familia, Paulo Henrique e Gloria de Paranaguá e família,
+
Luiz Carlos e Lycia de Paranaguá e família, sensibilizados, agradecem as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento de sua mãe, sogra, avó e bisavó e convidam para a missa de 7.° dia que será celebrada, amanhã, quinta-feira, dia 12, às 10,30 horas, na Igreja Nossa Senhora do
Carmo — Rua 1.° de Março.
tr
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- CrS 30 mil

3
2—1
5
Kg. 6
^—7
l-l Antlgon», J. M. Silva
58
2-2 Berlinda, J. P. Fraga .
7 56 8
9
3 Campus Girl, S. Silva .
b 55
4''0
3—4 Carriola, L. Mula . .
S 55
5 Tarsina, J. Machado .
56 11
4~ó Pfileia, E. Ferreira . ,
5; 12
7 Tibe, R. Freire ....
5ó
7?
troí
2? Páreo - At 14h30m - 1 300 metro. - CrJ 35 mil

14h

1 400

miitroí

(OUPIA-EXATA)
l-l
2
2~3
4
3-5
6
4—7

3? Páreo - Ai
- CrJ 35 mil

15h

-

1 100 metrot

Jackal, D. Neto . . .
Éphorl, P. Vignolat .
Gaibú, S. Silva . . .
Rancho, A, Garcia . .
Jobard, L. Gonzaler .
Gradim, J. Machado .
Balzello, M. Carvalho
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Kg.
56

7
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Fangal, A. Garcia
Kodiek, L. Gonzalei
Maeslhué, J. TInoeo
Stainine, J. M. Silva
Cristallin, A. Ramo.
Dindinho, J. Malta
Binotel, S. P. Dias
Clilios, J. I. Marins

5? Pireo - Ai
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1-1 Bororó, M. Vai
2 Armênio, J. Machado

Tuiubim (J. Escobar)

Kg.
56
57
55
55
55
55
55
55

metroí

l-l Gentil, J. I, Marini .
2 Oleol, J. Pinto . . .
2-3 Niron, J. AA. Silva . .
Mister Titi, C. Morgado
Rodopio, A. Remos .
3-6 Ctrnegie Hall, D. Neto . 1
Petrohué, G. A. Feijó .
C. do Morumbi, t, Gonz
4-9 Unguari, C. Amestely . , 5
10 Pormcnor, J. R. Oliveira . I I
11 Tio Luii, D. F. Graça . . 1

?:%
ttSBm

8

1 600

4? Páreo - Ai 16h30m trei - CrJ 35 mil
(DUPIA-EXATA)

Abacan, J. F. Fraga . .
Calim, F. Lemos ....
Cirgcnto, -E. Ferreira .
Xastec, R. Marquei . . .
Tanibetá, A. Ferrcim .
Mapola, J, M. Selva .
D. August, l. Ma e . .
Ecl-tico, C. Valgas . .
Rei Mago, J. Esteve* .
Janibert, J. Pinto . .
Páreo - Ai 17h
— Cr$ 42 mi)

-

10 56
11

57

1 000 me

i' í*

í—1

Kg.
57
57
57
57
57
57
57
57
57

Ducha Vidal, O. A. Foiió .
Clima, R. Freire
Sada, L, Maia
4
Brasas' Luck, L. Gonralez
1
Bala de Prata, J. F. Fraga fl
Pantciba, J. L. Marins .
3
Kanhankakore, A. Abreu
9
Julco, J. M. Silva .... 2
Gamut, C. Valgas .... 7

1-1
2-2
3
3—4
5
4-6
7

X

Volta

Montarias oficiais
para o fim de semana

CÃNWli
,i\ Comissão de Corridas
Terça o n quarta-feira
da próxima semana, Daião do Jóquei Clube Brasileiro
deverá ser definitivamente resolveu proibir a Inscrição
transferido para o Centro do cavalo Havaiano (baldai
de Treinamento do Vale da pior 30 dias.
Boa Esperança, em 1'ctróA mesma Comissão suspolis.
pendeu os seguintes jóqueis:
Neste início de têmpora- Ubirajara Meireles (imperída, a.s estatísticas do Hipó- cia), «0 dias, Haroldo Vasdrotno da Gávea, apresen- concellos, oito corridas;
Esteves,
cinco
tam os seguintes número.. Francisco
jóqueis, 1? Francisco Es- corridas; Euclidcs Freire,
tevês, nove vitórias e Paulo Cardoso, Wandcrlcy
Cr$441 mil 500, 29 J. M. Sil- Gonçalves, Mauro Andrade,
va, sete vitórias e Cr$267 JDulcino Guiçiini.i c Almir
mil 150, 3' Jorge Ricardo, de Souza, todos por quatro
quatro triunfos e Cr$210 reuniões. Jorge Ricardo,
mil 750 e Edson Ferreira, Francisco Pereira Filho, por
quatro vitórias e Cr$ 158 mil duas e, finalmente, Adail
450; treinadores, 1"? Artur Oliveira por uma corrida,
Araújo, cinco triunfos e todos por prejuízos causaCrS 210 mil 900, 2"? Oracl dos a outros competidores.

TURFE -

Kg.
56
58
56
57
55
55
56
50
55
56
58

1 300 me.

9
. . 1

Ko
56
56

Endofásia, J. M. Silva .
Dogesa, A. Gírcia . .
La Cristina, J. Esteve* .
2-4 C. Norachva, R. Freire
G. Melody, L. Mala . .
Vanltoure, J. Machado .
3-7 B.illorca, J. L. Marins .
Vesuvienne', J. Escobar
Ensuite, F. Lemot . .
4-10 Vótuste, E. Ferreira . .
11 Kilométrlc». E. Marinho
12 Mixórdia, C. Valga» .
13 Tatinha, M. Vaz . . .
8» Páreo - Ai 17h30m ,
metroí - CrJ 05 mil

l-l
2
2-3
4
3-5
6
4-7

- Ai lSh
30 mil

_

56
54
55
5J
55
55
57
55
55

l-l

l»

Unión,

E.

Ferreira

-

1600

. .

m«Kg
56

4-9 Cívacha,
10 Folie, J.
11 Gravada,
<? pareô metroí - CrS
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fechada

Escoriai
j PESAR áe não ter tido, aparentemen/\ te, um. ano clássico dos mais bri/~l lhantes, o nacional Zenabre (Pharas
ata Remíngton, por Seventh Wonder) fechou a temporada de 1977 entre os
trás primeiros colocados nas Estatísticas
Nacionais ãe reprodutores (disputando a segunáa colocação com o francês Felicio e
abaixo de Locris). Somente este fato seria
suficiente, a nosso ver, para que seu. nome
fosse por nós lembrado neste balanço mais
extenso dos sementais em atividade no Brasil. Mas cremos que há outros fatos
mente justifícaáores de um presente plenaartigo
sobre o descendente ãe Phalaris. Afinal, ao
contrário do que as aparências indicam e a
memória .curta, óbvia e infelizmente, confirma, seus resultados clássicos foram mais
do que respeitáveis. A vitória áe Darial no
grande clássico Jóquei Clube Brasileiro
Leger carioca), além áe seu. muito bom (St.
terceiro na milha c meia do grandíssimo clássico Cruzeiro ão Sul, o Derby (para. Agente
e Juancro) e as ótimas performances de
Don Quixote (segundo no grandíssimo clássico Brasil, para Daião, primeiro no simplesmente clássico Doutor Frontin) mostram
insofismavelmente, que o nível clássico ãe
Zenabre como reprodutor continua rigorosamenle positivo.

57

.,
56

1 000
Exata)
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Quctã/odo fez ótima partida final para amanhã

56

DOMINGO
1? pires _ i, T4h30m
Iroí - Cr$ 42.000,00

:.

m».

i2 cor^ór/j.^ita . \ ' 5 H
13 Bonaccorsl, L.
1

,',

«wmmiÊW ^uL»*m^mWmmmm&. - :'

rlÍI_mK3y_i

I—1 Galieni, D. Npto
. .
Galam a ru, J. Neio
2 Bltok. L. Corres
. .
2-3 C. Bluff, S. Bastos . .
D:an, J. L. Marins .
.-,.•,,
V. Vermelho, D. F. Graça 13 57
J~o Zalifo, E. Ferreira
. 2 c8
Barvvay, E. Alves ....
3 57
Olace, P, Vignolas . .
14 57
4-10 N. El Amor, M. Carvalho 7 56
.'

I .!
, ¦

LiSSÊt^KmW^M mVÊmfmu !«
B
56 lEJ
R m% K

1—1 Polizona. R, Freira . .
H.irmina,
J, M. Silva . .
.
2-2 Xipa, J. Pinto
9
Confiturc, J. Malta . . .
3-4 Alogran-a, J. L Mar.ni .
Inhadita,
L. Mala ....
4-5 Favela II A. Abreu . . .
Fixa, D. F. Graça . . . . „
B. União, J. R. Oüvelra 8
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I 000

10? Páreo - Ai 18h30m melroí - CrJ 34 mil - (Dupla

,:"7'
,(
A
56
rJjK,
56
§

13 56

Morabito, H. Cunha .
Gay Bucanner, R. Marciues
C. do Lybano, J. L. Marins
Moxican Boy, G. A. Fel|6
Poslmaster, J. Escobar .
Jelly, C. Valgas ....
Ana-;;!,, E. Ferreira ...
Zu.rfe, J. Ms Ita ....
Impassível, P. Teixeira

9? Páreo
Iroí - CrJ

A

25

¦»
J. Machado
4
Tinoco ....
S
53
A. Ramos ... 7
58
As 17 horai
) 600
30 mil

Prince Dino mostra boa
forma no apronto para
o sexto páreo de amanhã

Eyeslash, J. F. Fraga . .
53
Cardoso, quatro vitórias e * O cavalo Tuiubim, Ins- 2-23 Indian
Moon, J. M. SÜva
55
Kg.
Cr$ 177 mil 600, 3"? Silvio brito na Prova Especial de 3-4" Fascia, R. Freire
....
55
Muzina
J. Pinto .
'-'
Morales, três triunfos e amanhã à noite, esteve on- 4-5 Digdug, Datha,
56
link, J- M. Silva
58
E°"nci
A. Oliveira
55
2 Byblos D. F. Graça ...
57
Cr$ 158 mil 700 e Felipe Pe- tem pela manhã passeando
6 Julie Blonde, A. Ramos .
2-3 Irox, D. Neto ...
55
57
reira Lavor, três vitórias e na pista de areia do Hipó4 Ekigarbo, J. L. Marins .
57
Prince Dino, inscrito
Happy Eagle (J. M.
3-5 Acomayo, G. F. Almeida
56
Cr$109 mii 050; rcpr(.d.u±£__.. .dromo da Gávea e não foi CrS 30.000,00
6 Nordpol, J. Esteves ...
57
no páreo , principal da Silva) — 600 metros em
res, V> Nalanda, duas vitó- submetido a quc-ÍQüe.1 bs4-7 Douro, A. Abreu ....
57
—Kg- S L':!cr, _'.. ¦p:«t^—.r——-__-_ j- £i
noturna de amanhã, 37s, saindo e chegando
rias e Cr$ 99 mil 400, 2? Mi- forço maior pelo jóquei Jor- l-l Tonto, A. Oliveira
Endro, R. Freire
55
. ,
2 55
uma Prova Especial na num ritmo igual, moslord, duas vitórias e Cr$ 73 ge Escobar. O veloz pensio- 2-2" lamar, A. Abreu
.....' 1 58
Quarti, E. Ferreira . .
7? pireo - Ai 17h30m distancia de 1 mil 900 trando boa forma.
mil 750, 31? Honeyville, dois nista do treinador Silvio 3-3 Amorequinho,
) 300
metroí
D. F. Graça'
CrS 35 mil
triunfos e Or$66 mil 750 o Morales f o i visivelmente
4 Quinino, A. Garcia . . .
metros, agradou ao en- Io Páreo:
49 Escoriai, um triunfo e poupado, já que os seus re- 4-56 Indomado, J. M. Silva .
Kg.
cerrar os treinos, marPassito (P. Lima) —
Debt, G. A. Feiiá . . .
Or$54 mil 600;
criadores, ponsáveis acreditam que
l-l Suma, J. M. Silva ....
cando
lm06s,
55
com
13s
360
metros em 23s, fina1' Haras São José e Ex- sua forma é a melhor
G,"'lfxy
3? pireo - il «h30m - 1.Í00 m«.
56
o ? El Baiana,Queen, J. Pinto
os últimos 200 me- lizando com firmeza,
pos- tros
- CrS 42.000,00
2-3
para
C. Abreu .
56
pediotus, três vitórias e sível no momento.
Q. Light, E. B. Queiror
(Inicio do Concurso de 7 Pointos)
56
tros, sob a direção do bri- apesar de um pouco
Cr$ 173 mil, 2o Fazendas
J-5 Car, J. Escobar
$(,
p. Tina, G. F. Almeida
dão Justino Fraga de exigido.
56
Mondesir S.A, três triunfls • Montevidéu — As auto- 1-1 Issacar,
4-7
lavanda,
G. A. Feiió .
D. Neto . . .
56
5I
Fraga. Felipe Pereira Lac Cr$ 172 mil 450, 39 Haras ridades sanitárias do Jóquei 2-2 Petit Parisien,
Chantelln, J. F. Fraga .
Caran d'Ache (F. CarJ. M. Silva
57
56
Dream Dream, A. Ramos
Mister Dudu, C. Amestely
Nacional^ duas vitórias e Clube de Montevidéu j^eali-_ —aj^Jjeoallium,
56
55
vor é o responsável pelo los) — 600 metros
em
A.
fiarri.
54
Cr$80 mil e 49 Haras Don zaram exaustivas análises
cavalo que treinou de 38s, num ritmo igual.
.mprovisoõ Â~. Honeclc.r ~6~S5- S? pireo - As 18 horai - 1000
Rodrigo, uma vitória e nos cavalos radicados no 4-6 Guaxo, G. F. Almeida . 1 56 metroí - CrS 24 mil
antplHos.
5° Páreo:
Adarnie. J. Pinto ....
7 56
Or$75 mil 500; proprletá- Hipódromo de M aro nas,
Tartignol,
Kg.
sob
a.direQuadrado (J. M. Sildepois
rios, l.o Haras São José e
que foi descoberto
1-1 Escovedo, H. Cunhe .
ção de Moacir Vaz, íez va) — 360 metros em
58
Expedictus, três vitórias e um foco de anemia infec- - CrS 35.000,00
2 Bicho, D. F. Graça ...
56
um pique curto de 360 20s3/5, com ótima ação
2-3 Estratégico, J. Mendes
Cr$ 123 mil 500, 29 Agrícola ciosa, doença incurável,
38
Muslin, Jz. Garcia ...
¦Comercial e Haras
metros,
1-1 Pinhal Ralo, A. Abreu
56
sumamente
contagiosa,
para correr o pá- final. Últimos 200 me55
João
que
3-4 Cabo Valadares, J. M. S.
2 Tilov.
56
....
55
reo de abertura, marcan- tros em lls3/5.
Madigan, P. Vignolas .
a morte dos 2-3 Josmar, J. J. M. F. Silva
Jabour, duas vitórias e provoca
57
Fraga ...
55
4-6 Rebolado, J. Esteves .
Zumpanqo, J. Fsteves
56
do 22s, com 12s para os
Cr$118 mil 250, 39 Stud animais quase imedia55
.
Uaçu, A. luiz
Scarpia (J. Machado)
6
Free, E. Ferreira .
55
55
Mondesir, duas vitórias e tamente. O s veterinários 3-5 Fver
Milford, M. Carvalho . . 1 58
últimos 200 metros, finaDíiíomito, D. Neio ...
600 metros em
8 55
S
A- Oleira • • 2 57
Cr$89 mil 500 e 49 Haras deste centro hípico confirlizando
9? pireo - Ai 18h30m o Selo
l°l
w"'j
com
ação
das
37s2/5,
Verde,
sempre com so1
000
G.
F. Alm. 5 57
Don Rodrigo, uma vitória e maram o surto, tendo consmetroí _ 42 mil - (DUPLA EXATA)
melhores. O cavalo de bras.
tatado 21 casos mortais du- S? pireo - as 16h30m - J.000
Cr$ 84 mil 250.
me.
Carlos Morgado treinou 6o Páreo:
- Crí 30.000,00
Kg.
_ Santiago do Chile — Os rante o ano de 1977, segun- »roi
em pista de areia, que es(Dupla Exata)
1-1
Danabre
J.
do
Esteemery (J. Pinto)
F
estatística
Fraga .
56
do veterinátrês anos Rigoberto venceu
2 B. de Ouro, L. González
56
tava
leve.
1 mil metros em
Z-3 Seiva, R. Freire ....
a Copa Jackson, tradicional rio, Juan A. Rubilar. Agora, 1-1 Uaui, J. Esteves ....
56
57
Faukirla, L. Corrêa ... 10 56
lml0s2/5,
2 Taslka, J. M. Silva .
carreira disputada no Vai- seis animais, que recen11 57
Pa.ama, J. Esteves ....
praticamente
56
URUÁTT AGRADA
F. Almeida
58
3-6 Before, Jz. Garcia ...
. ^"'"MrG.
de carreirão.
paraiso Sporting; Club, da temente iniciaram suas
56
Parmélia, J. F. Fraçia .
57
atividades
0ur0'
nestas
JR- Oliveira
56
Fala, A. Oliveira ....
pistas, tecidade de Vifia Del Mar. A
l8 V..
„,
58
7o Páreo:
Bla-Bla-Bras,
J. M. Silva 11 56
C. Morgado
58
3o Páreo:
direção do vencedor foi do rão que ser sacrificados nas 3-6 Golondrina.
Uruáti
J- t. Marins
56
Colorado Fleet (C.
Canduca, C. Abreu ... 10 57
(D.
,n
]j",'"l'ana.
10 Cana Cniann, .1. Machado
56
Solcris, H. Cunha ....
Neto) — 600 metros em Abreu) — 700 metros
jóquei Sérgio Vazquez e seu próximas horas, pois estão
58
11 Scripf, G. F. Almeida .
53
do
padecendo
mal.
O
veteripreparador é Jorge Inda.
37s2/5, agradando pela em 46sl/5, sempre com
Como curiosidade, Rigober- nário disse que os casos esfacilidade do arremate.
reservas, sem ser totaltão
confirmados
SEGUNDA-FEIRA
através
do
to é filho do cavalo brasiFlorada (R. Freire) — mente apurado.
exame
de
Coggins, não res- 1» Mr» - i,
leiro Dunkerke (Royal Foj9M0m - I 600 me360 metros em 22s3/5, 9o Páreo:
8 Fobrasa, J. Ricardo ...
56
Iroí Cr$ 24 mil
rest em Duty, por Embru- tando dúvida quanto ao
4-9 Idahan, A. Ramos .... 10 56
arrematando
laudo
medico.
com boa
Sobre
a
Deija
10
Sagrado,
uma
criação do Haras
A. Oliveira .
Malta) —
jo),
11 56
Kg
11 Edênico, J. Malta ....
ação, apesar de um pou- 360 metros(J. em 22s, mos55
Guanabara, ganhador d o maneira como a doença foi
12
lamarclt,
G. F. Almeida .
1-1 Ebuvermelho, J. I. Marini
55
57
co exigida.
semiclássico José Calmon e introduzida neste estabele- Z-2
trando boa velocidade.
Caio, J. Machado ....
57
3 Contrabordo, J. M. Silva
é.o Pireo - As J.hJOm
segundo colocado nos Gran- cimento hípico, afirmou o
1000
58
Iroí
3—A
veterinário
Cr$ 35 mil
Rubilar que,
Moderno, M. Peres ...
56
des Prêmios Derby Club
5 SobidOr, J. Ricardo
53
Kg.
(para Leque) e Bento Gon- provavelmente, teve sua 4-6 Núncio, L. Maia .......
55
origem na vinda de um
7 Banllfe, C. Abreu ....
1-1 Eviccão, A. Oliveira ....
55
çalves (para Polar Venus).
56
Autárcla, E. Ferreira ...
57
O Conselho: Técnico do cavalo argentino que entrou 2? Pireo - i, 20h20m - I 600 me- 2-32 Dadelra,
J. F. Fraga ...
56
Bonele, J. Machado
troí CrJ 24 mil
hóquei Clube Brasileiro tem no Hipódromo de Maronas
1! 56
sem
Da Prazer, C. Morgado ..
56
a sua primeira reunião des- tário. o devido controle saniF. Pereira
Ks J-6 AJuelva,
56
As
autoridades
do
Sangue Frio, J. L. Marini 3 56
te ano marcada para o dia Ministério
Patrãozinho, muito des19 Eppius, E. Rangel
Sada, R. Carmo
d a Agricultura t-l Odasl, J. F. Fraoe . .
58
4 56
24, quando serão discutidos, do
2-2 Tarmlng, A. Abreu ....
4-9 Blast II, J. M. Silva ... 10 57
garrado, venceu o sexto pá- 29 cerro Alto, J. Esteves
53
Uruguai
estão
cientes
já
3 Integro, J. Ricardo ...
10 Joan Baez, S. Silva
em assembléia-geral, os do ocorrido
53
reo da reunião noturna de
2 57
Vencedor (1) Cr$ 0,31 —
11 Flash Light, A. Abreu ...
e estão tóman- 3-4 Orlu, F. Pereira
56
1 56
novos estatutos da.s Vilas do
Campos, carreira destinada Dupla (13 CrS 0,42 — Pia5 Aragano, H. Cunha ...
50
Hípicas. São 104 artigos que de providências no sentido 4-6 Duval, J. L. Marins ...
50
79 Páreo - Ai 22ri50m - 1 300 ma.
à dupla-exata. Um defeito cês (1) CrS 0,17 e (3 Cr$
conter a onda de anemia
7 Gingerbeer, J. M. Silve
56
»roi - Cr$ 24 mil
definem os direitos de caída infecciosa
no fotochart Impediu que 0,1(5 — Tempo: lm 15s 2/5.
que
pode
prejudiKg.
um, dentro das dependên- car
3? Pireo - ii 20h50m - 1 000 mafosse tomada uma decisão A seguir chegou: Too Dark
o
turfe
local.
1-1 Puri, J. Ricardo
Iroí CrJ 42 mil
cias do Jóquei Clube Brasi11 58
Não correu: Fun Fair.
sobre o segundo colocado,
Dribling, P. Lima
58
leiro.
Ana Festa, que estava
Indu, D. F. Graça
(Inicio Concuno 7 Pontos;
tendo sido decretado empa- 59 Páreo — 1000 metros
57
2-4 Dúbia, E. Pereira
55
te entre Camboury e Eva- 19 Tranzado, J. Mendes
O jóquei gaúcho Moacir aos cuidados de Silvio MoKf,
Don Rolindo, t. Januário . 10 58
Vaz estréia na reunião de rales, embarcou para Porto 1-1
sif.
29 Dine Bird, J. Esteves
Agaaesse, J. M. Silve . .
Churro, A. Abreu
56
6 57
sábado no Hipódromo da Alegre, onde prosseguirá
2 Gra.ola, J. Ricardo ...
Vencedor (1) Cr$ 0,23 —
3-7 Bigonier, G. F. Almeide ..
54
campanha.
8
54
Enquanto
isso, í-3 Grlmalha, J. Machado
Gávea montando os
RESULTADOS
Pingo Dágua, R. Macedo .12 58
. .
54
Dupla (12) Cr$ 0,19 — Piaanimais Bororó, sexto pá- Sílvio receberá, de Campos,
4 Marituba, D. Neto ....
Pacto, J. Malta
55
1 54
cês (1) CrS 0,13 e (2) Cr$
reo, e, Tatinha, inscrita na Doda e de São Paulo, Ar- J--5 Bold Faced, G. F. Almeida
4-10 Aplaudido, J. M. Silva ..
1? Páreo — 1 mil metros
55
4 58
—- Tempo: lm 13s 2/5.
0,12
" Ifar,
mina.
sétima prova.
M. Vaz
53
11 Don Popeye, J. Pinto ., 5 58
19 Dona Rosa, J. Esteves
A
seguir
chegou: Judu Ripa
"
6
Bagnes,
F.
Pereira ....
Gubbio, C. Morgado ...
55
A alazã Miaba, treinada
2 54
2? Sunegra, E. Rangel
O bolo de sete
Não correu: Eguilin.
da
4-7 Sir Patriota, E. Ferreira .
pontos
53
Paulo
Mercador
Vencedor:
Pioto,
reunião de segunda-feira à por
(3) Cr$ 0,10 69
8? Pároo - Ai 23h20m
B Bagtí, A. Oliveira ...
1 100 ma.
— 1000 metros
54
Iroí - CrJ 24 mil
Dupla: (34) Cr.$ 0,36. Pia- 19 Páreo
noite no Hipódromo da sentiu devendo ficar algum
9 Doda, R. Freira
54
Patrãozinho, M. Sales
Kg.
Gávea, deu para os seus tempo afastada d&s comcês: (3) Cr$ 0,10 e (5) Cr$ 29
Camboury, o. Ricardo
4J? Párao - ii 2th20m - 1 000
maacertadores a quantia de petições.
1-1 Celt, D. Neto
0,12. Tempo: lm04s2/5.
58
A
Iroí CrJ 30 mil
E Evasif, L. Godinho(x)
2 Hughetto, E. Marinho ...
Cr$ 650.
57
seguir
chegou:
Princesa
Bon Ami, vencedor
2-3 Easton, J. Machado
58
Kg
Vencedor
Mônica.
(1) CrS 0,26 —
O treinador Artur Arau- domingo passado, deixou as
Blua Cap, G. F. Almeida
58
A. Oliveira . .
S? Páreo — 1 mil 100 me- Duplas (13) Cr$ 0,30 e (14)
58
jo esteve ontem no starting- cocheiras de Alberto Nahid l-l 2 Callban,
Hickey, H. Cunha
55
Xupé, J.
CrS 0,56 — Placês (1) Cr$
56
tros
3-6 Redskin, J. M. Silva ...
gate aprovando vários po- e ingressou nas de Geraldo 2-3 Aliíestra, J.Malta
55
R. Oliveira .
0,13 e (5) Cr$ 0.11 e (6) Cr$
" Portobello,
55
1' Tenterê, J. Pinheiro
tros que estão alojados no Morgado.
E. Alvei ...
" Difícil, J.
56
M. Silva ...
57
0,15 — Duplas Exatas: (017 Hltita, R. Freira
2? D'Apata, C. Xavier
Centro de Treinamento do
55
O aprendiz de quarta J-4" Arapaguá, J. Ricardo ...
58
05)
CrS 7,50 e (01-06) Cr$
4-8 Pernambuco, L. Maia
—
Vencedor:
10
56
Vale das Estrelas.
Cr$
0,30
(3)
Vaccares, O. Ricardo . .
56
categoria, regime de bridão,
9 Allenante, C. Valgai
11 57
Dupla: (23) Cr$ 0,32 — Pia- 17,90 — Tempo: lm 05s 2/5
S Pedrok, J. Pinto ....
A potranca Eifo, por Rogério
56
Não correu: Hindi. (x)
Silva, recém apro- 4-6 Faleiro, G. A. Feijó ...
10 Hialo, J. Veiga
56
cês: (3) Cr$ 0,17 e (2) Cr$
58
Tuyuti II em Revista vado
Empate.
pela Escola de AprenRaiusteur, A. Abreu . .
99 Párao - Ai 23h50m - 1 600 ma58
0,20. Tempo: lmlOs. A seII, que estreou no domingo dizes de
Jóquei Clube Brasitroí - CrJ 24 mil - (Dupla Exata)
Underwriting, J. Esteves . 10 57
— 1000 metros
79
Páreo
chegou:
Snow
Tall.
Não
como artigo de muitas espe. leiro, vai estrear montando
guir
19 Barol, J. Mendes
correu: Daya.
ranças, tendo chegado des- Cabujón no
Kg.
8o Pareô - ii 21h50m - 1 300 mequarto páreo da
troí CrJ 42 mil
3V Páreo — 1 mil 100 me- 29 Picton, C. Xavier
colocada, foi acometida, du- corrida noturna
1-1 Urapará, L. Mala
12 55
de amarante o desenrolar da com- nhã.
tros
Vencedor (3) Cr$ 0,22 —
Hibérnio,
J. Mendei
55
(DUPLA-EXATA)
Dupla (13) CrS 0,20 — Pia1' Caragarra, J. Mendes
iPetição, de dores-de-canela.
Macabiano, M. Carvalho .11 58
Luziar e índio Azula», de
Kg
2-4 Fair Meed, J. Ricardo ...
2' It's a Match, J. Esteves cês (3) Cr$ 0,11 e (1) CrS
55
O potro Lago Nero que
" larro,
quatro anos,
cumpriam 1—1 Sall, S. Silva
55
J. L. Marini
57
Vencedor: (2) Cr$ 0,13 — 0,11 — Tempo: lm 04s — A
estreou, também, no último campanha n qu-e
King Ray, J. Mendes ...
5 Balidar, A. Abreu
o Hipódromo;
58
52
Dupla:
(24)
Cr$ 0,18 — seguir chegou: Luquillas.
«•mingo conseguindo um do Cristal, em Porto Alegre,
Sir Patriota, E. Ferreira . 13 56
3-6 Prince Bold, E. Ferreira ..10 58
Placês: (2) Cr$ 0,10 e (5)
Bolo Máximo. Dois acer•¦gundo lugar para Taruk, e.siao sendo esperados
2-4 Tupiquen, C. Alves ...
Redondo,
F.
Pereira ....
55
55
para
" Ascari,
Cr$ 0,10. Tempo: lmlOs. A tadores, premiando cada um
fai comprado pelo medico o.s próximos dias na Gávea,
J. M. Silva ...
Virio Tinto, J. Pinlo
55
57
seguir chegou: Ibitioca. Não com Cr$ 5 mil 99,50.
Danilo Aita pela quantia de pelo treinador
Gran Fifi, R. Freire ... 12 56
4-9 Xopot6, G F. Almeida ...
58
Jorge Darci 3--65 Verdagon,
correu: Allanda.
CrS 100 mil, por ser chiádor.
C. Amestely .
Movimento geral de após10 Clodomico, J. Malta
56
6 57
Moreira.
" Veio
7 Ardennes, E. B. Queiroz
4? Páreo — 1200 metros
55
tas: Cr$ 404 mil 965,25.
Zu2a, G. A. Feijó . 4 57

Patrãozinho vence f irnie
o sexto páreo èm Campos

corredor, Zenabre foi, in discutivelmente, um anima] de exceção, isto é, um craque. Criado por José
COMO
Paulino Nogueira, um dos mais instigantes e importantes éleveurs da história
do turfe brasileiro, e de propriedade de
Theotônio Piza de Lara, o filho de Pharas é
simplesmente detentor de dois grandíssimos
clássicos (internacionais) já que venceu o
Brasil (então, em 3 mil metros) em duas
oportunidades consecutivas: em 1965, em
grama leve. deixou longe Random, Solfeo,
Itamaraty, Deado e outros) e, em 1966, em
grama encharcada, derrotou, igualmente
em grande estilo, Random, Calcado, Gastão.
Lord Ricardo, Palstaff e outros. Podem ser
lidos em seu turf-record mais os seguintes
triunfos clássicos: grande clássico General
Couto de Magalhães (Golã Cup paulista),
importante clássico Governador do Estado
(São Paulo trial), simplesmente clássicos 14
de _ Março (duas vezes) e Antônio Prado.
Além disso, obteve colocações altamente expressivas: segundo no grandíssimo clássico
São Paulo de 1966 (atrás do chileno Trenzado), terceiro na mesma prova no ano anterior (atrás de Maanim e Itamaraty), quarto no grandíssimo clássico (internacional)
IV Centenário da Cidade do Rio de Janeiro
(para Lausanne, Solfeo e Aurelius, tendo sido o nacional melhor colocado) e no grande clássico Ipiranga, os Dois Mil Guinéus
paulistas (atrás de Zaluar, Returkhan e
Egoísmo).
Nascido em 1961, fez parte de uma geração (da qual foi, indiscutivelmente, o nome destacadamente dominador) extremamente rica e interessante em valores clássicos. Eram, também, dela Egoismo, Predomínio, Returkhan, Edição, Eloqüência, Juleda, Corsican, Dulçor, Enjeu, Zaluar, Enid
e outros.
Levado para a reprodução, após ser
submetido a fracasso desnecessário (correu,
totalmente manco, o São Paulo de 1968, vencido por Tagliamento, quando terminou em
último lugar), revelou-se semental de muito
boa categoria. Além dos já citados Darial e
Don Quixote, é pai, por exemplo, dos clássicos Uivador, Venabre, Calandre, Mauser,
Frizli, Plaga e Xenabre. Como registro, deve ser lembrado que o descendente de Phalaris serve no Posto de Fomento do Jóquei
Clube de São Paulo.

A filiação ãeste craque nacional é ex/m tremamente fascinante, com alguns
/j[ pontos altamente sofisticaáos. Em
seu papel, poáem ser lidos nomes
realmente significativos. Um inbreeding 3 x
3 sobre o famoso Pharos (consequentemente
4x4 sobre o granáe chefe ãe raça Phalaris)
não poãe áeixar ãe ser levaáo em consiãeração.
Sobre seu pai (Pharas) e sua linhagem
paterna (Pharis, Pharos, Phalaris) já tivemos a oportuniáaáe ãe falar quanão ãe nossos comentários sobre Nermuns, outro filho
áe Pharas a brilhar na reproãução, e áe Sabinus, onãe Pharas não aparece, mas os outros
sim.
Remington, sua mãe, útil correãora
(com uma colocação clássica no José áe Sousa Queiroz) áa. geração amplamente ãominaáa pela craque Dulce, é uma filha ão esplènáiáo semental Seventh Wonãer (Pharos em
Benvenuta Celini, por Craig An Eran na
famosíssima Btmworry), ãos melhores que
já atuaram entre nós (pai, entre outros, áa
craque entre éguas Jocosa e áo craque frustraáo Hamáam) em Sultan's Way, por Turkhan. Sultan's Way, primeira avó áe Zenabre, é filha áe Roaá Laiv, uma irmã ãe Epona (mãe áe Dover Roaá, antiga reproâutora
áo Haras Fiãalgo, ãe Ranjii, primeiro no
Guernesey Stuâ Proãuce Stakes e ão Waterbeach Stakes, e áe The Yuvaraj, muito bom
correãor na Inglaterra, e pai ão craque argentino Tatán). Jury, terceira áe Zenabre, é
uma filha áa esplênãiãa Trustful, esta mãe,
também, áe Scottish Union (St. Leger Miáâle Park Stakes, St. James'Palace Stakes, segunáo para Bois Roussell no Derby e para
Pastch nas Two Thousand Guineas áe Neivmarket), ãe The Druiâ (Reà Rose Stakes, pai
ão extraoráinário Gualicho), áe Coroaão e
áe Lovefs Path, mãe áe Romney, quinto no
grandíssimo clássico Brasil e pai áa craque
nacional Joiosa. Além áestes nomes, à mesma linha baixa pertencem, entre outros, Solazo, Fire Crest, Inquisitiòn, Bosworth Fielás,
Carãington King, Cúria, Mirnaya, Maráuk.
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Argentinos confirmam
que vem tentar vaga ao
Mundial de Waler-Pólo
A Argentina confirmou a
participação rio torneio seletivo cie wator-pólo marcado para a piscina do Vasco,
nos dias 31 de março; lv e
2 de abril, aurriejHrmdò para três o número de países
que tentarão uma vaga no
Campeonato Mundial d e
Natação, Saltos Ornamentais e Water-Pólo, em B:rlim, no mês de agosto. Alem
da Argentina, estão inse./iLos Brasil e Estados Unido.-.
A presença dos argenUnos era esperada porque
quando a CBD propôs o K'o
para sede do torneio, a
C o n f e deração Argentina
avisou que poderia vir pois
não gastaria muito dinheiro

com a viagem, Na Argenl.ina. o.s esportes amadores
estão sofrendo uma sévta
contenção de despesas por
cansa da organização da
Copa do Mundo de Futebol
e da política econômica do
Governo.

Os jogadores cariocas da
Sel.M;ão Brasileira que se
preparam para a ellminatória estão treinando na pneina do Flamengo, na Lagoa, durante os dias da semana e na piscina da EscoIa Naval nos fins de semana, quando os j o g a d o r e s
paulistas vêm para o Rio.

bumados a praticar esportes. Gilberto e Gilson ficaram sem saber o que fazi-r
quando o pai proibiu que
fossem à Sociedade Hípica
Paulista competir. Mas logo
encontraram um outro esporte, o water-pólo. durante
as horas que passavam no
Pinheiros. Tinham 15 anos,
e em quatro conseguiram
chegar à Seleção Brasileira.
Em 1975 foram ao México,
mas não conseguiram a vaga para o Mundial. No ano
seguinte tentaram a vaga
para os Jogos Olímpicos de
Monteral no Canadá, e novãmente o.s brasileiros perderam. Gilson e Gilberto lamentaram que. o water-pólo
estivesse ausente das grandes competições internacionais, mas não desanimaram. Continuaram o.s treinamenlos em São Paulo.

Pate começa a defendei
amanhã o titulo do
Phoenix Open de golfe

Phceivx, Arizona --- O golfista Jerry Pate, de 24 anos,
profissional há dois, defende a partir de amanhã, no
campo do Phoenix Country
Club, o título do Phoenix
Open — segunda competição das 41 programadas no
calendário da Professional
Golf Association (PGA) para 1978, distribuindo um total de 9 milhões a meio de
dólares (cerca de CrS 150
milhões) durante todo o
ano. A dotação do Phoenix
Open é de 200 mil dólares
(equivalentes a CrS 3 milhões 200 mil), dos quais 40
mil (quase CrS 700 milj cabem ao vencedor.
Pate venceu o torneio do
ano passado após disputar
o play-Qjj com Dave Stockton, com 277 tacadas — sete
abaixo do par da cancha.
Apesar de bom escore, seu
resultado ficou muito longe
do recorde do campo, estabelecido por Johnny Miller,
em 1975, com 260 strokes —
24 abaixo do par. Pate venceu ainda no ano passado o
titulo do Southern Open, no
Green Island Country Club,
em Columbus, aumentando
para quatro o número de
vitórias acumuladas em
seus dois anos de carreira:
ele tem ainda o título do US
Open e do Canadian Open,
ambos de 1976.
DIFICULDADES
O campo do
Phoenix
Country Club é como a
maioria dos que se localizam nos desertos — com o
solo muito íngreme. Suas 6
mil 729 jardas servem para
os golfistas como excelente
teste de pontaria, habilidade essencial para cumprir
seu percurso alongado e retilineo. Esta facilidade na
localização dos greens é
compensada pelas artimanhas dos organizadores do
campeonto na colocação das
bandeiras cm pontos mais
difíceis.
Muitos
desses
greens chegam a estar abaixo do nivel do campo, favorecendo a que os jogadores
façam três pulls. Os birdies
não são incomuns nos três
últimos buracos da cancha,
facilmente atingidos com
ferros curtos -- o que torna
todas as rodadas finais
emocionantes.
O Phoenix Open é dlsputado no Arizona desde 1972,
porém, o primeiro campeonato data de 1935, com a vitória de Ky Laffoon. De
1936 a 1938, a competição
foi suspensa. Byron Nelson
ganhou a de 1939 e Ed Oliver a de 1940. De 1941 a 1943
também não houve disputa.
Os vencedores
1.935

Ky

Laffoon

1939

Byron

Í940

Ed

Nelson
Oliver

1944 H. Mc
1945 Byron
1946

Bon

Spaden

Nelson
Hogan

1947 Bc-n Ho.j,in
1948 Bobby Locke

1949 Jimmy
Demarei
1950 Jimmy
Demorei
1951 Lew
Worsham
1952 Lloyd Mangrum
-953 Lloyd Mangrum
1954 Ed
Furgol
1-955 Gene Littler
1956 C.
Middlecofl
1957 Billy
Casper
195B
1959
1960
1961

Ken
Vcnluri
Gene Littler
Jack
Fleck
Arnold
Paimer

1962 Arnold
Paimer
1963 Arnold
Paimer
1964 Jack
Nicklaus
1965 Rod Funset
1966 Dudley
Wysong
1967 Julius
Boros
1968 George
Knudson
1969 Gene
Littler
1970 Dale
Douglass
1971 Miller
Barber
1972 Homero Blancas
1973 Bruce Crampton
1974 Johnny Miller

1975

Johnny

1976

Bob

1977

Jerry

NO BRASIL
Nos 45 torneios da Associação Brasileira de Golfe,
programados para a temporada de 1978, somente dois
incluem a participação do
Brasil em competições Intemacionais: o Mundial, na
segunda quinzena de outubro, e a Copa Los Andes, na
primeira quinzena de dezembro.
A temporada terá inicio
com o Campeonato do Guarujá, de 3 a 5 de março, em
São Paulo,
prosseguindo
com dois torneios no Parana: o Aberto de Curitiba, de
16 a 19 de março, e o Campeonato Juvenil e Júnior de
Duplas Mistas, dias 26 de
março e 2 de abril, também
em Curitiba.
O Campeonato Aberto
Sul-Brasileiro está previsto
para 27 a 30 de abril, em
Porto Alegre. Nesta Capitai
será disputado também o
Torneio da Juventude e o
Campeonato Brasileiro Juvenil. de 17 a 21 de julho. O
Amador Brasileiro será ainda em Porto Alegre, de 27 a
30 de julho, o II Campeonato de Aspirantes Profisslonais - (dias 15 e 16 de
agosto l, o 33.° Aberto Brasileiro
(de 15 a 19 de novembro) e o II Campeonato
Aberto de Profissionais (de
15 a 17 de novembroI serão
disputados em São Paulo.

NO RIO
O calendário de competições de 1978 do Itanhangà
Golf Club — que começa
sábado com a disputa da
Taça Abertura — apresenta
este ano uma inovação. Todos os torneios da têmporada de verão (a partir do de
abertura t possuirão nomes
de praias do Rio de Janeiro. A primeira taça a ser
disputada é a Copacabana,
domingo, em 18 buracos.
stroke-plai/. A taça São
Conrado, na mesma moda1 idade, encerra a têmporada, dia 26 de março.

Quarta-feira,

11/1/78

Cader

orcnnoi só precisa ide
mais um ponto para
poder desafiar Karpov
A contagem
geral cl o
match, previsto par» 2 0
partidas, passou » »er d* 9,5
n 7.5 pontos em favor de
Korcnoi, Na» três partidas
que restam — a primeira
delas marcada para hoje —
•Spaslti terá de conseguir
pelo menos duas vitórias
para se Igualar a seu adversário.

Vitória conf irni ad a
na final de torres
Herberl Abreu

Carvalho

"

do ranking

mim
De novo na Lotus Peterson recebeu a visita de

Emerson, seu ex-companheiro de equipe

Reutemann antecipa duelo de vôld divide
em
78 na F-l ao criticar Lauda Seleção
dois
s enviados especiais
Buenos Aires — E' certo
que Lauda tentará, de todas
as formas, provar que pode
ser campeão sem a Ferrari.
Mas a Ferrari também quer
provar que pode ser campeã
sem Lauda. Estas palavras,
do piloto argentino Carlos
Reutemann, ontem, em entrevista coletiva no Clube
Cinzano. a que compareceu
com os principais dirigentes
da escuderia italiana,
dimensionam perfeitamente
como será a verdadeira
guerra que se travará entre
a Ferrari e a Brabham —
para onde se transferiu
Niki Lauda — durante o
Campeonato Mundial deste
ano.
Na entrevista. Reutemann falou muito mais
Lauda,
de
seu
excompanheiro de equipe, do
que a respeito da corrida de
domingo. Assim, novamente
evidenciou que as relações
de amizade, entre ele e o
atual campeão do mundo,
simplesmente não existem.
A animosidade se estende
aos dirigentes da Ferrari
que atribuem "a uma influência negativa de Lauda"
os fracos resultados obtidos
por Teutemann, o ano passado.
FAVORITISMO
AMPLIADO
Pela manhã, no Autódromo Municipal de Buenos Aires, Reutpmann confirmou
mais uma vez o seu grande
favoritismo para a corrida
de domingo. Obteve tempos
excelentes, quase sempre
abaixo de lm49s. A melhor
marca de ontem foi de

Im48s40 que, embora não
atingisse o recorde estabele.cido no treino extra-oficial
de domingo passado, pode
ser considerada muito boa.
Reutemann a obteve com
pneus de corrida e os tanquês cheios, condições
iguais ás que indicará a
prova.
\
Além do piloto argentino,
apenas a outra Ferrari, de
Gilles Viileneuve. rodou peIa pista ontem. Sua melhor
volta foi em Im50s50. marca
mais expressiva do que
todas as conseguidas por
Emerson Fittipaldi, até agora. Emerson esteve n o s
boxes cia Copersucar desde
ás 10 horas, supervisionando o trabalho dos mecanicos em seu carro. Entretanto, como havia anunciado na véspera, não compareceu à pista, por falta de
pneus.
A remessa da Goodyear
— não só para ele como para os demais carros — chegou cerca das 10 horas no
Autódromo, mas não f o i
d istribuida imediatamente
às equipes. Apenas a Ferrari não tem este problema,
pois passou a utilizar os
pneus da Michelin. Emerson aproveitou os momentos ociosos para uma visita
de cortesia ao boxe da Lotus — escuderia em que
conquistou o título mundial
de 72 e o vice-campeonato,
em 73.
Conversou demoradamente com o piloto sueco Ronnie Peter son, seu excompanheiro, e com Colon
Chapman, seu chefe d e
equipe, de 70 a 73.

Chapman retribuiu a visita quase em seguida, indo
ao boxe da Cope.rsu c a r,
acompanhado por Ronnie
Peterson. Olhou o carro de
Emerson com certo desprezo. enquanto Peterson preferiu brincar com o piloto
brasileiro:
Como é? Quando você
também volta para a Lotus? O bom filho à casa torna.
Emerson riu multo e, em
voz baixa, para Chapman
não ouvir, respondeu rapidamente:
Nunca mais.
Peterson limitou-se a sorrir e a balançar a cabeça,
em sinal de desaprovação.
Hoje não haverá treinamento para n e n h u m a
equipe, pois a pista estará
fechada para limpeza e últimos reparos. Amanhã, das
9 às 17 horas, haverá sessão
extra-oficial, da qual devem
participar todas as equipes.
A expectativa em relação a
este treino é das maiores.
Só então, ao se observar as
marcas dos outros principais concorrentes, como a
McLaren, Brabham e Lotus,
poderá se avaliar correLamente até que ponto é
justo o imenso favoritismo
atribuído a Reutemann, no
momento.
Os ingressos para os treinos oficiais — sexta-feira
em duas sessões (10 às
llh30m e 13 às 14 horas) e
sábado em uma apenas
(das 13 às 14 horas! tém
tido boa procura. Para a
corrida de domingo — que
começa às 15 horas — já estão quase esgotados.

Miller

Gilder
Paie

BRASIL

Belgrado — Vlktor KorChnoi, soviético asilado na
Holanda, obteve ontem uma
Importante vitória .sobre
Borls Spaski, na conclusão
da 17a. partida do match
decisivo do Torneio dos
Candidatos, e está agora a
apenas um ponto do direito
cie vir a enfrentar ainda
este ano, pelo titulo mundial, o atual campeão
Anatoli Karpov.

OS TREINOS

Falia empenho, dizem os
gêmeos Gilberto e Gilson
Enfrentar o.s Estados Unidos vai ser o mais duro test.e para a Seleção Brasileira
no torneio eliminatório. Enfrentar a Argentina, porém,
não será tão difícil. O Brasil é octacampeáo stil-americano adulto e na maioria
das vezes derrotou a Argentina para conquistar o titulo. Na opinião dos gêmeos
Gilberto e Gilson Garglullo,
de 26 anos, e principais jogadores da Seleção, não será dessa vez que os brasilei ros perderão:
— O Brasil tem condições
de disputar a vaga mas. se
vai
conquistá-la.
vamos
ver, porque depende d a
mentalidade de cada atleta.
São poucos os que querem
treinar.
Pelo monos são poucos os
que querem treinar com a
disposição deles dois. Acos-

Bunncn Airel/Folo de luii Carlos Oaviit

DO

Wilsinho de volta à Argentina
São Paulo — Wilson Fittipaldi Júnior regressa hoje
pela manhã a Buenos Aires
a fim de assessorar a equipe Copersucar-FilLipaldi na
primeira prova do Campeonato Mundial deste ano — o
Grande Prêmio da Argentina. Entretanto esta será
uma das poucas vezes em
que acompanhará a escudaria brasileira durante as
compeLições: coi.n a contratação de Peter Mclntosh
para chefe de equipe, suas
atribuições,
agora,
serão
muito mais de direLor, responsável pela parte burocrática.
— Infelizmente, até então
não tínhamos conseguido
contratar um chefe de equipe à altura. Isto sobrecarre-

gava meu serviço. Mas não
voltará a acontecer, daqui
para a frente.
LADO POLÍTICO
Wilsinho compara o seu
novo trabalho ao de Roger.s
Penske, diretor e proprietário da equipe Penske. A
exemplo do que fez Rogers
o ano passado, acompanhará a Copersucar em algumas provas, mas a sua intervenção será apenas para
cuidar de algum assunto politico que surgir. Alguma
coisa extraprova e que nec"'ss.'-te de solução, sem que
Emerson Fittipaldi ou Peter
Mclntosh desviem a atenção dos problemas do carro.
Desde domingo passado,

quando chegou de Buenos
Aires, Wilsinho ver.ri mantendo
contatos
regulares
com Emerson pelo telefone.
De acordo com as noticias
recebidas, o F-05A não só
apresenta o rendimpiito esperado, como também deve
melhorar — em dois ou
mais segundos — o seu tempo para a prova de domingo.
Isto quando receber os novos pneus da Goodyear, o
que já acontecerá no treino
extra-oficial de amanhã.
— Para mim, não será
surpresa se o Emerson, como no GP da Argentina de
77. comece este Caunpeonato
marcando pontos — comentou Wilsinho.
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grupos

Devido ao grande número
d e jogadores convocados
i311 o técnico Énio Figueiredo pretende dividir a Seleção Brasileira cie Vôlei
Feminino, que disputará o
1 •? Campeonato SulPosição em que a partida foi suspensa
Americano Infanto-Juvenil,
em dois grupos durante o
Na posição adiada. KorO final de torres está pertreinamento — que começa
segunda-feira, dia 15, com chnoi, com um peão d>3 van- dido tecnicamente e Spaski
a apresentação das atletas tagem, já estava perto da tenta um contra-ataque decm Belo Horizonte. Os cor- vitória. Ontem, conduzindo sesperado. Uma defesa pastes deverão ser feitos dia 4 bem o final de torres, fez siva igualmente conduziria
apenas confirmar sua supe- à derrota: 47 — ... T1D 48
de fevereiro.
rioridade em mais 17 lances. — P4T R2B 49 — P4CR PxP
"de
Três treinos
circuito",
50 — PxP R3R 51 — T6C +
para aquisição de força e
Korchnot
R2B 52 — T7C+ R3C 53 —
Sp.-ir.ii i
impulsão nas pernas, prinP5T+ R3T 54 — T5C e as
T5C (secreto;
C3R
cipalmente, e três de velopeças pretas estão todas pa.12.
TxPI
cidade e flexibilidade semaralisadàs, som defesa connais compõem a progratra a entrada do rei branco.
A conceituacão e as anámação inicial do técnico..
que tem ainda previstas pa- lises da posição adiada in43.
P41
R3T
ra a Seleção corridas longas cucaram a Korchnoi o ca-19. P4CD T7CD
aos domingos. Os dois minho mais seguro para
.50.
R5B
T6C
grupos revezaram diária- chegar à vitória. Se 42 —
51.
P4BR
R2T
mente íã tarde c à noite) B3B PãD e as pretas, com
os dois tipos de treinamen- esta simplificação, teriam
Se 51 — ... TxPCR 52 —
to, durante as três semanas chances de empate. Agora. TxP. seguido de 53 — P5C.
de preparação.
no final de torres, elas tefácil. Agora, a enrão mais uma debilidade ganhando
trada do rei branco decide
OS ADVERSÁRIOS
PD.
defender,
o
para
a luta e Spaski já poderia
abandonar, pois os lances
Ènio Figueiredo afirma
42.
CxB-f
restantes são elementares.
que não conhece ainda
As
pretas jogam sua últltodas as jogadoras mas,
R3C
52. R6R
apesar disso, acredita que ma esperança: elas esperam
TxPCR
53. RxP
o tempo será suficiente pa- poder manter uma defesa
R2B
54. R6B
cie torres.
ra preparar a equipe, que ativa no finai
T5C
55. TxP
Sem
troca,
sua
esta
disputará
posição
apenas
quatro
TxPB
56. P5C
amistosos no final do trei- seria totalmente passiva e o
abandonam.
57. P6C
namento, na cidade d e simples avanço do PCD
Montenegro, no Rio Grande branco, passado, decidiria a
Finalmente Spaski recodo Sul. Ele acredita ainda partida.
nhece a derrota. O PCD das
que, por tradição, as prinT2BD
brancas vai custar a torre
43. PxC
cipais adversárias das braTI9
44. R3D
pretas: 57 — ...
para as
sileiras serão as peruanas,
TxPD 58 — P7C T1D 59 T1D
45. T5C
contarão
em sua equipe
que
R7B seguido de
60 —
T1R--Í46. R3R
com três jogadoras que parP8C(Dj.
T7R
47. R4B
ticiparam do Mundial Juvenil, no Rio, em setembro do
ano passado — uma delas
como titular. Embora ainda
não tenham confirmado
sua participação — o que
.¦¦"'OY/, ^mm)
deverá ocorrer no dia 25 Argentina, Chile e VenezueIa devem também estar
presentes ao torneio.
— Para o Brasil, n o
momento, os infanlojuvenis possuírem pela primeira vez um Campeonato
Sul-Americano — declara
Énio — é muito bom, porque desde cedo os jogadores
começam a ter experiência
em jogos internacionais, o
que muitas vezes não ocorre
com integrantes das selePosição final
ções. A desvantagem que isso pode trazer é um désgaste prematuro das atletas.
No vôlei feminino de boje,
muitas jogadoras novas já
estão na primeira divisão e
é preciso que elas acreditem
muito no trabalho que se
vai fazer para que tenham
uma motivação maior.

Remo ainda depende de verba
O principal problema da equi- . indicação do técnico Buck, do Fiape brasileira que participará em mengo, para dirigir os treinamenmarço do Campeonato Sul-Ameri- tos dos selecionados.
cano de Remo, em Valdivia, Chile,
Dependência
está relacionado com o transporte
dos barcos. Caso o presidente da reO número de provas de que o
cém-criada Confederação Brasilei- Brasil
participará ainda depende
ra de Remo íCBR), Lon Teixeira,
da liberalização da verba do CND
não consiga junto ao CND a liberae se a CBD não puder transportar
lização da verba, dificilmente o os
barcos, provavelmente, só irão
Brasil manterá o titulo de campeão as
guarnições de. skiff, dois-com e
da categoria adulto.
dois-sem, com um agravante: a neEnquanto lon Teixeira lenta cessidade de usar barcos emprestaconseguir a verba, o coordenador dos. Ainda nesse campeonato os retécnico da CBD. Wilson Reeberg, já madores usarão a camisa da CBD
convocou os remadores para
os porque a CBR não está constituída
exames médicos dias 16 a 19 na juridicamente, segundo informação
Universidade Federal do Rio de Ja- da Assessoria de Esporte Amador da
neiro, no Fundão. Independente CBD.
dessa convocação, a CBD ainda não
Embora uma das vitórias do resabe quantas guarnições levará e, mo £in 1977 lenha sido a sua indede cerlo, até o momento, só ha a pendência politica da CBD, com a
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brasileiro

criação de uma confederação própria, as esperanças de dias melhores parecem ainda um pouco dislanles. O processo de autonomia da
CBR ainda se. desenvolve muito lentamente e traz conseqüências como a falta de verba para o transporte dos barcos.
Os convocados para o exame
médicos, todos do Rio, foram: dias
16 e IS — Hamilton (Flamengo),
Edson (Flamengo), Raul (Flamengoi, Colhi (Flamengo), Lázaro to
(Flamengo), Gilberto (Flamengo),
Olidomar (Flamengo), c Valdemar
Trombeta (Flamengo); dias 17 e 19
— Guilherme (Flamengo), Sommer
(Flamengo), Vandir (Flamengo',
Laildo (Flamengo), Ronaldo (Vasco), Ricardo (Vasco). Ângelo (Vascoi, Marcelo (Vascoi c Paulo César
(Botafogo i.
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Vitória de Parlov por
nocaute causa surpresa
nos meios pugilísti COS

México — A vitória do
iugoslavo Mate Parlov sobre o campeão mundial dos
meios-pesado.s, o argentino
Cuello, por
Miguel Angel
nono assalto,
nocaute no
causou surpresa entre os especialistas que acompanham
o boxe, principalmente porque Parlov tornou-se o primeiro campeão mundial —
versão do Conselho Mundial de Boxe — nascido em
um pais socialista.
do ConseO presidente
lho, José Sulaiman, afirmou
ontem que qualquer desafltem,
teoricamente,
ante
condições de obter o titulo,
mas o que surepreendeu na
vitória de Parlov foi o nocante. O ex-campeão mundos médios, Carlos
dial
Monzon, que abandonou o
boxe para se dedicar ao einema, também reagiu com
espanto ao resultado, pois
havia declarado a uma rede
de TV que a luta termina-

ria antes do 10? assalto, com
a vitória de seu compatriota Cuello.
Paro. Sulaiman, a vitória
de Parlov pode mudar o
comportamento dos responsáveis pelo box nos paises socialistas, que poderão
inscrever seus pugilistas no
CMB sem obrigá-los, no entanto, a se profissionalizarem. O Conselho já está tomando providências para
que Parlov coloque seu titulo em jogo no prazo de 90
dias. em luta com o inglês
John Conteh.
Conteh, ex-campeão da
categoria e despojado do titulo por recusar-se a defehdé-lo contra Cuello. pediu uma bolsa de 200 mil
dólares (cerca de CrS 3 miorganizadores
lhões i e os
estão esperando apenas que
ele reduza seu pedido para
*
marcar definitivamente
data do combate.

JORNAl DO

BRASIL

Quarta-feira,

O

SÚMULA

Moloiiáiitica
,j . A prova Cidade do Bio de
'tfJaneiro abrirá neste -sábado
' 'ca calendário de motoriáutipara 1Ü7R, nu Lagoa Bodrigo de Freitas. Aberta a
todas ns classes de competição, a prova está marcada
para começar às 16 horas.
Participarão pilotos do Paquetá, Guanabara, Jequia
Itacuruçá e Iate Clube do
Rio de Janeiro
Além de Edson Mascarenhas, tetracampeão brasileiro, a Classe SN contará
com mais três destaques
durante a prova: os mineiros Domingos Costa Neto —
campeão brasileiro da Ciasse OE — e Silvinho e o paulista NicoJas, todos os três
convidados a participarem
Ido torneio.

Atletismo
Bogotá — O vencedor da
corrida de São Silvestre, o
colombiano Domingo Tibaduiza, é esperado de volta
«o país, ainda esta semana,
e deverá ser recebido com
honras reservadas às grande»s personalidades.
O fundista campeão, também vencedor das maratonas de São Fernando e Buenos Aires, foi inutilmente
aguardado por dezenas de
jornalistas e fotógrafos, no
aeroporto de Eldorado, domingo último. Ele tem sido
elogiado pelos comentaristas especializados e é considerado, juntamente c o m
' Victor
Mora, a grande esperança da Colômbia para as
Olimpíadas de Moscou em
1980.

Caça submarina
Depois da.s duas primeiras etapas do Campeonato
Estadual de Caça Submarina, ganhas pelo Costa Azul
Iate Clube, o Iate Clube Rio
das Ostras irá promever dia
14 seu primeiro troféu, com
a participação do próprio
Costa Azul. latt» Clube Rio
de Janeiro, Angra dos Reis,
Caça Submarina, Icara.,
Náutico de Cabo Frio, Guainabara e Colégio Naval.
Como a.s duas últimas
etapas do Campeonato Estadual serão disputadas
dias 27 e 28, na ilha das
Marrecas, este troféu vai
servir de treino para os
mergulhadores.

Reunião.
Brasília — Quinze presldentes d e confederações
brasileiras de esporte amador estarão reunidos, hoje,
as 15 horas, no auditório do
Ministério da Educação e
Cultura, a fim de debater
com o representante do
Conselho Nacional de Desportos, os seus planos de
atividades para esle ano,
bem como os recursos de
que necessitam para desenvolvê-las.
A reunião será precedida
de visita, às 14h30m, ao Ministro Ney Braga, em seu
gabinete, quando os dirigentes do desporto amador
— atletismo, iatismo, tiro
ao alvo, judô, voleibol, basquete, pesca — acompanhados pelo presidente do CND.
Brigadeiro Jerônimo Bastos, cumprimentarão o Ministro em agradecimento ao
apoio que o MEC vem dispensando a este setor do e.sporte nacional.
Durante o encontro no
auditório do MEC, os presidentes das confederações
terão oportunidade de ouvir
o diretor-adjunto do CND,
Coronel José Maria Covas,
que fará uma explanação a
respeito das verbas que poderão ser repassadas, segundo planejamento especiai, para as diversas organizações responsáveis pelas
modalidades esportivas praticadas por amadores.

Esqui
Les Mosses, Suíça — Hanni Wenze, do Liechtenstein,
venceu a prova de slalom
gigante de Les Mosses, valida pelo Campeonato Mundial de Esqui Feminino, fazendo o percurso no tempo
de 2m52s77. A segunda colocada foi Monika Kaserer,
da Áustria, seguida de Fabienne Serrat. da França.
A líder na classificação geral.
Annemarie
Moser
ProelI, da Áustria, não se
apresentou bem na prova e
ficou em oitavo lugar.
Essa prova deveria ter sido realizada em Saalbach,
mas foi transferida para
Dos Mosses, em consequência da falta de neve. A próxima etapa será em Diablerets, na sexta-feira, com a
descida de montanha.
Na classificação geral, as
sete primeiras colocadas
sáo: 1. Annemarie Moser
Proell (Áustria» 93 pontos;
2. Hanni Wenzel (Liechtensteln) 87; 3. Lise Marie
Morerdo (Suiça) 65; 4. Monika Kaserer (Áustria) 64:
5.. Marie Therese N a d i g
iSuiçai 54; 6. Favienne Serrat (Françai 50; 7. Maria
Rpple (Alemanha Ocidental) e Cindy Nelson (Estados Unidos) 47.
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Campeão de
50 morre
no Uruguai

Masters não decidiu quem é
o primeiro tenista do mundo
Paris — Terminado o Masters
de Tênis, onde Guillermo Villas, da
Argentina, Bjorn Borg, da Suécia,
e Jimmy Connors, dos Estados Unidos, estiveram em confronto direto, a dúvida persistiu: quem é o
número um do ranking mundial.
Na quadra, a resposta não íoi dada, pois Villas venceu Connors,
Borg derrotou Villas e Connors ganhou de Borg, sagrando-se campeão do Masters. A dúvida, no entanto, movimento de tal maneira
o mundo do tênis, que vários órgáos da Imprensa, federações e aficionados se aventuraram a apontar o melhor.
Mesmo assim não se chegou a
uma conclusão. A revista World
Tennis, por exemplo .divulgou uma
lista onde Villas é o primeiro, seguido de Borg e Connors. A Federação Norte-Amerlcana de Tênis,
por sua vez, lançou os números de
cada um num computador e o resultado foi
mais surpreendente
ainda: Connors é o primeiro, com
14 mil 900 pontos; Borg, o segundo com 13 665; Brlan Gottfried, o
terceiro, com 12 mil 359; e Villas flcou em quarto, com 11 mil 950
pontos.

OliIras

"WORLD

8. Dick
°. Raul
10,

Apesar de ser a mais coerente
de todas as listas divulgadas, não
se pode dizer que seja precisa, pois.
mesmo com números de partidas,
vitórias, derrotas e até mesmo cif ras, não se chega a um acordo. Isto
porque, dentro da quadra, não houve um resultado satisfatório. Villas
diz apenas que é o melhor da Argentina, deixando clara a sua modéstia; Borg prefere que os "outros"

Slockton (EUA)
Ramirez (México)
Roscoa Tanner (EUA)

FRANCE PRESSE

Guillermo Villas
ÉPfe*

'"¦¦¦

*

1. Guillermo Villas (Argentina)
2. Biorn Borg (Suécia)
3. Jimmy Connors (EUA)
4. Vitas Gerulaitis (EUA)
5. Brian Gottfried (EUA)
6. Manuel Orantes (Espanha)
7. Eddie Dibbs (EUA)
8. Dick Slockton (EUA)
9. Phil Dent (Austrália)
10. Raul Ramirez (México)

Patrícia consegue
vaga para o Slims

O inglês Lance Tingay, considerado o papa do tênis entre os
aficionados, fez a sua própria lisia. apontando Borg como o melhor, na frente de Villas, o segundo, e de Connors, o terceiro. A Tennis Magazine também se aventurou
a apontar o número um, dando o
título a Borg, com Jimmy Connors
em segundo e Villas em terceiro.

O balanço que a equipe de esportes da Franc* Press fez para
apontar o melhor parece ter sido
o mais coerente. A equipe baseou-se
na constância de resultados de cada um, chegando à conclusão de que
Villas, como campeão dos torneios
internacionais da França e Estados
Unidos, finalista do Aberto da Austrália, primeiro no Grande Prêmio
e um saldo de 14 vitórias em torneios, é o número um do mundo.
Borg, como campeão de Wimbledon
pela segunda vez consecutiva, terceiro colocado no Grande Prêmio e
finalista no Masters, foi classificado
em segundo lugar, enquanto Jimmy
Connors foi relegado a terceiro piano, pois apesar de vencer o WCT e
o Masters, perdeu as partidas finais
de Wimbledon para Bjorn Borg e
de Forest Hills para Guillermo
Vilas.

TENNIS"

1. Guillermo Villai (Argentina)
2. Biorn Borg (Suécia)
3. Jimmy Connors (EUA)
4. Brian Gottfried (EUA)
5. Vitai Geulaitis (EUA)
6. Manuel Orantes (Espanha)
7. Eddie Dibbs (EUA)

listas

A agência de noticias France
Presse divulgou a lista dos 10 melhores em tênis masculino e feminino. colocando Villas em primeiro, Borg em segundo e Connors em
terceiro. Juntando todos esses resultados, chega-se à conclusão de
que ninguém conseguiu desfazer a
dúvida. Mas, pelo menos, uma coisa ficou clara: a tendência maior
é apontar Villas e Borg como os
primeiros. Os dois foram apontados duas vezes como o número um,
enquanto Connors foi assim quallflcado apenas uma vez.

Montevidéu — Vitimado
por problemas circulatórios,
morreu ontem nesta Capital o ex-jogador Riiben Moran, integrante da Seleção
do Uruguai, campeã do
inundo em 11)50. Morari, 50
anos. era conhecido pelas
torcedores pelo apelido de
lil Tiza
e ultiiuamente estava
completamente'
afastado da atividade esportiva, após l,er-se destacado como um extrema-esquerda de reconhecidas
qualidades.
No Mundial de 50, teve a
responsabilidade de substituir Ernesto Vidal — também já falecido — justamente na partida final,
contra o Brasil, ganha pelo
Uruguai por 2 a 1. Desde
então, pa.ssou a integrar a
galeria dos nomes imortais
do futebol de seu pais.

%,

Bjorn Borg
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Salvador — A tenista Patrícia
Medrado comunicou ontem a uma
tia que reside nesta Capital, através de telefonema dado de Los Angeles, que conseguiu a segunda colocação no Future Cireiiifs, classificando-se desta maneira, pela primeira vez, para participar do torneio Virgínia Slims, iniciado ontem
na Califórnia.
Segundo informou a tia da tenista, Sra Rose Summers.
para
conseguir qualificação ao Virgínia
Slims, Patrícia venceu quase 10 tenistas bem colocadas no ranking
mundial, inclusive a ex-campeã do
mundo Karen Susman. A tenista
brasileira foi derrotada na partida
final pela norte-americana de ascendência espanhola, Marita Redondo, por 6/4 e 6/2.

Agressividade

Jimmy Connors
julguem, mostrando a frieza que
costuma ter dentro da quadra; enquanto Connors continua a afirmar
que é o melhor, dando provas da
sua habitual arrogância. Quando foi
cogitada a hipótese de colocar os
três em primeiro lugar, ele foi o
primeiro a reagir contra, dizendo:
— Por favor, elejam um, mesmo com injustiça, mas não façam
a besteira de colocar os três em primeiro lugar!

"Ranking"

feminino

Na elaboração do ranking feminino não houve maiores problemas, e a Agência France Press forneceu o seguinte resultado: 1. Chris
Evert (EUA): 2. Virgínia Wade
i Grã-Bretanha); 3. Billie Jean
King (EUA); 4. Martina Navratilova (EUAi; 5. Betty Steve Hlolanda); 6. Sue Barker (Grã-Bretanha): 7. Kerry Reid (Austrália):
8. Wendy Turnbull (Austrália); 9.
Mima Jausevec (Iugoslávia);
10.
Rosie Casais (EUA).
Nas
listas publicadas
pela
World Tennis e pela France Presse,
poucas diferenças:

Bastante entusiasmada, Patricia informou ter conseguido o desempenho que esperava no Future
Circuifs, continuando a boa fase
técnica com que terminou o ano
vencendo o torneio de
passado,
Buenos Aires. Disse que nos Estados Unidos conseguiu atuar de forma ainda mais agressiva, com um
forte serviço.
No torneio disputado a partir
do dia 30 de dezembro,
Patrícia
Medrado derrotou entre outras, as
tenistas Karen Susman
(excampeã mundial); Nancy Yorgen, que a derrotou no ano passado; íris Riedel; Ruth Gerulaitis e
Simioneska, a noiva de Bjorn Bors.
Após o qualifyirig, a tenista balana começou ontem a participação
no Virgínia Slims, um dos principais torneios de tênis disputados
mundialmente, e que terá a participação de 32 tenistas.

Primeira rodada
Em Hollywood, foi disputada a
primeira rodada do Torneio Virginla Slims, com os seguintes resultados:
Zenda Liesse (EUA) 7/5 e 7/6
Marise Kruger
(Africa do Sul);
Florenza Mihai (Romênia) 7/5, 3/6
e 6/3 Brigitte Cuypers (Africa do
Sul); Kathy May (EUA) 4/6, 7/5 e
6/3 Laura Dupont (EUA); Virgínia
Ruzici (Romênia) 6/3 e 6/3 Françoise Durr (França); Renata Tomanova (Tcheco-Eslováquia) 7/6 e
6/3 Yvonne Veermak
(Africa do
Sul).

Inter já
admite venda
de Falcão
Porto Alegre — A venda
de Falcão para o Fluminense ou outro qualquer clube
foi admitida ontem pelo assessor do Departamento de
Futebol d o Internacional,
Cláudio Cabral, ao afirmar
que não existe jogador inegociável no futebol brasileiro.
— Vale ressaltar que a direção do Inter não tem o
mínimo interesse em ceder
qualquer outro elemento de
sua equipe, atualmente. Entretanto, todos sabem que
o setor de meio-campo da
nossa equipe é o que possui
o maior número de excelentes jogadores. Enquanto isso.
precisamos de reforços imed ia tos em outros setores. Se
houver necessidade de negociar ou trocar qualquer
jogador de meio-campo, para se conseguir alguém capaz de solucionar o no iso
problema, a transação podera se consumar — expllcou o dirigente.
O contrato de Falcão com
o Internacional termina dia
31. O jogador está retornando das férias passadas no
Rio e já adiantou que pretende, no novo contrato, ganhar o que poderia ter recebido se o seu passe fosse
vendido ao Corintians, que
se dispunha a pagar Cr$ 7
milhões.
Assim, a proposta de
Falcão ao clube nao deve
ser Inferior a CrS 100 mil de
salários, pois o negócio que
deixou de se concretizar
com o Corintians o impediu
de receber mais de Cr$ 1
milhão, relativos aos 15%
da Lei do Passe. A situação
de Caçapava é idêntica à de
Falcão e. como apenas um
poderá ser negociado, tudo
Indica que ele deixará o clube. muito breve.

I !;li.Cuno
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Simpósio com presença
de alemães dá base à
formação dos ginastas

Com a preocupação de
formar uma nova geração
de ginastas para o Campeonato Mundial, na França,
em outubro próximo e para
os Jogos Pan-Americanos,
em Porto Rico, em julho de
1979, além de buscar um
melhor nível técnico termina hoje. no Centro de
Educação Física Adalberto
Nunes — CEFAN — o II
Simpósio de Ginástica
Olímpica e Clínicas de Trei.
namento organizado pelo
Conselho de Assessoria de
Ginástica da CBD.
O simpósio trouxe ao Brasil uma delegação alemã,
composta de oito ginastas,
dois técnicos e dois dirigentes, chefiados por Klaus
Sch Pagez, integrante do
Departamento de Arbitragem ria Federação Alemã
que, entre outras coisas,
discutiram técnicas de arbitragem, fizeram demonstrações de exercícios e paiestrás ilustradas com apresentações de
filmes d o
Campeonato de W a r n n a .
Alemanha,
realizado e m
1974.
Para Klaus. a apresentação dos filmes ganhou
i mportancia fundamental,
pois teve por objetivo aprimorar o nivel técnico dos
juizes, comotaraliém
demonstrar a harmonia e
o equilíbrio ideais, nas argo
las, paralelas e no cavalo

com áleas (três tipos de
exercício
da ginástica
olímpica).
Os coordenadores se mostraram muito satisfeitos
com o encontro, que além
de brasileiros e alemães
contou com a participação
de três argentinos. Um dos
c o o r d enadores. professor
Henrique Rapesta, cometitou otimista:
— Os objetivos foram aicançados em sua totalidade,
sobretudo a influência da
equipe alemã, que nos proporcionou apresentações de
apurada qualidade técnica
e fez com que os jovens
ginastas brasileiros se motiv ass em e apresentassem
um espetáculo de movimentos igualmente de alto
nível.
A PROVA REAL,

O principal teste com relação ao aproveitamento
durante o simpósio será hoje, às 9 horas, no CEFAN,
encerrando as atividades.
— Na verdade, o saldo é
positivo, pois muitas dúvidas foram esclarecidas —
disse um dos ginastas partjcípantes, Hélio Douglas
Kleiber, técnico do Clube
Paineiras do Morumbi, em
São Paulo.
Hélio é também ginasta,
e participa do simpósio com
o objetivo de melhorar seus
conhecimentos.

APRENDA INGLÊS
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Campo Neutro
Josú Inácio /l eriieçk
7* TO caso áo Fluminense, há bastante
insinceriríade de parle a parle e já
\f
-LI '
mais ãe uma vez notei que o senhor José Carlos Vilela aceitaria
tranqüilamente o que considera "mandato
biônico" se tivesse certeza ou até mesmo esperança de ser eleito pelo atual Conselho
Deliberativo ão clube.
Também o Ministro Luis Galotti tem
razão ao notar a. incoerência áo senhor
Francisco Horta, a festejar a eleição do novo presiãente áo Internacional, conduzido ao
cargo justamente por um Conselho iáê7itico
ao que ele considera extinto no Fluminense.
Mas, pelo que tenho lido nos jornais, o
ato do Desembargador Pio Borges, cassando
a liminar do Juiz Nilton Monáego, não tem
efeito algum, já que a esta altura o juiz confirmou em sentença o que já decidira na
nieáiáa cautelar atípica.
Se o Conselho Deliberativo está extinto
por sentença, a revogação áa liminar não
tem efeito. A oposição tricolor tem agora ê
que apelar da sentença do Juiz Nilton Monãego e esperar que ele a receba, no efeito suspensivo, com o que não se realizarão as eleições.
Mas se ele não a receber no efeito suspensivo, realizam-se as eleições e não há ãúvida áe que a chapa ãe Vilela ganha. No
futuro, claro, tudo poderá experimentar
uma reviravolta se, em última instância, a
oposição sair vencedora.
O ideal seria um acordo entre as partes para evitar uma batalha judicial tão demorada. Mas a cisão no Fluminense chegou
a um ponto profundo demais para tal.

T^. curiosa a insistência com que o técnico Zagalo sempre trabalha en petit
y-\
I J comitê. Há uma certa razão em trabalhar com pessoas de sua confiança
pessoal, mas, nos últimos anos, pode-se ver
claramente que, para onde vai, Zagalo leve
preferencialmente Admildo Chirol ou, em
qualquer impedimento deste, Carlos Alberto Parreira.
A trinca já foi um quarteto, cujo último integrante chamava-se Cláudio Coutinho. Creio porém que, pelo menos da parte
de Zagalo, algumas restrições a Coutinho
começaram a ocorrer já na Copa do Mundo
de 1970, quando Coutinho viu-se subitamente guindado da condição de mero auxiliar
dos preparadores físicos (um auxiliar que
nem tinha autorização do técnico para assistir às preleções) ao posto de Supervisor.
De uma penada, Coutinho passava à
frente de Admildo Chirol, que o levara, à Seleção, e de Zagalo, que assumira para comandar o time. Já no México, falando inglês e falando francês, Coutinho começou a
se movimentar junto à imprensa internacional, a ter seu nome divulgado em entrevistas e até em livros.
Sempre muito curioso, Coutinho vencia
enfim a proibição de assistir às preleções
(proibição ditada pelo técnico anterior),
comprava livros, discutia táticas, mostrava
um grande desejo de aprender. Zagalo identificou então que a grande ambição de Coutinho era o posto de técnico da Seleção Brasileira e tem hoje a comprovação de que não
estava enganado. Por isto, Coutinho e Zagalo
agora mantêm termos cordiais, mas não são
mais os amigos que se reuniam em noites
alegres no restaurante Bierklause.

VIAJE COM A TAP
PELOS CAMINHOS
DO MUNDO
E VEJA AS MAIS BELAS
PAISAGENS MUSICAIS.

4A

•

Todos os dias, à meia noite,
vá com a Rádio JB e a TAP por
lugares' nunca dantes sonhados,.,
onde o caminho, a paisagem.
e a luz são dc música.
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Se começou a se afa,star de Coutinho,
Zagalo mantém-se muito ligado a Chirol e a
Parreira, por um motivo que me parece ciaro: ambos mostram pouquíssima ambição em
seguir uma carreira de treinador. No caso de
Admildo Chirol esta desambição é tão grande que ele perdeu seu lugar no Botafogo justamente para Zagalo (se não me engano, em
1966) e não se mostrou nem um pouco agástado. Ao contrário, passou a colaborai' na
preparação física.
Com Carlos Alberto Parreira acontece
praticamente o mesmo. Quase todos os dias
ele declara aos jornais que ainda gostaria de
ser preparador físico mais algum tempo.
Técnico, só mais tarde.

DE PRIMEIRA: Quem não for inteiramente distraído já percebeu pelas últimas
entrevistas áo senhor Francisco Horta, com
suas constantes referências à "democracia"
e "liberdaáes públicas", que ele está em piena campanha para se eleger, no minimo,
deputado federal.

Horta ameaça recorrer à polícia contra oposição

Havelange decide quem será
cabeça-de-chave do Grupo 4
Buenos Aires — Ficará nas mãos do presiciente cia FIFA, que chega hoje à Capital argentina, vindo do Rio, a
solução do problema
que até aqui vem sendo
o mais grave em torno
cio sorteio das chaves da
• Copa do Mundo, que se
realiza sábado: Itália e
Holanda continuam numa feroz disputa para
ver quem será o cabeçade-chave do Grupo 4.
Outros grupos têm
seus cabeças tranqüilamente definidos: Grupo
1 — Argentina; Grupo 2
—- Alemanha Ocidental;
Grupo 3 — Brasil. Hermann Neuberger, presiciente da Federação Alemã de Futebol e do Comitê Organizador da
Copa do Mundo, des-

mente que tenha havicio protestos por parte
da Holanda, mas já não
há como escondé-los.
BOAS RELAÇÕES
As delegações de dirigentes italianos e holandeses, que chegaram ontem para a reunião da
FIFA, não escondem as
pretensões à condição de
cabeças-de-chave, Até as
frases dos homens das
duas delegações são
iguais. Eles repetem
sempre:
— Por que não podemos ser os líderes do
Grupo 4? Temos todas as
condições para tanto.
As justificativas de cada um sâo razoáveis:
"Temos um
passado mais
tradicional na história

das Copas" (Itália); "O
vice-campeonato da última Copa, quando a Itália saiu nas oitavas-definal, já diz tudo" (Holanda). A perspectiva é
de que, qualquer que seja a decisão de Havelange, a Copa do Mundo começará sob protesto da
Itália ou da Holanda.
Na reunião de abertura, hoje, serão tratados
apenas assuntos referéntes ao exame antidoping
na Copa. Amanhã é que
se decidirá quem encabeçará o Grupo 4. Na
sexta-feira tratar-se-á do
próximo congresso da
FIFA. Finalmente, sábado, q menino Ricardo
Teixeira Havelange sorteará às 21h30m (a ceri.,.,,,„,,,_„„,
* JK-^$m$ÊWKh&wmK$i%ífew<
mônia começa às 18h)
„., ,,,..... „..„... .,„.,.... ..
Os meninos pararam de cantar o hino do clube, Zagalo desprezou T^a^^^^^^contTalS
as chaves da Copa.

Ao tomar conhecimento
de que ojoiovlmento de oposição anunciou paia o dia
20 uma reunião do atuai
Conselho Deliberativo, cuja
finalidade seria eleger Silvio Vasconcelos á presidencia do fluminense, Francls(5o Horta reagiu violentamente e afirmou que está
disposto a recorrer a seus
agentes de segurança nu
até mesmo à policia para
impedir sua realização.
O candidato de Morta e
representante da atual administração, José Carlos Vileia, mais calmo, usou argumentos legais para contestar a validade da marcação
de uma reunião para eleger
um novo presidente. Alegou
que a cassação da liminar
do mandado de segurança
contra o Conselho Deliberativo — .segundo os obseryadores esta medida daria
à oposição chances de reviver o atual Conselho e eleger Silvio Vasconcelos — é
inútil porque a'liminar foi
substituída por uma sentença, datada de 5 de janeiro
e assinada pelo Juiz da Ia.
Vara Cível, Nilton Mondego.
que extinguia o Conselho e
permitia a eleição de outro,
em Assembléiá-Geral.
FANTASMAS

Segundo Vilela, o Desembargador Décio Pio Borges,
que assinou a cassação da
liminar em íavor da oposição. foi levado a cometei
um erro, porque a Lei do
Mandado de Segurança —
que consta da Súmula da.
Jurisprudência do Supremo
Tribuna) Federal —. não
São Paulo — Seis
permite mandados de segurança contra sentenças jujogos abrem hoje, nesta
diciais:
cidade, a Taça São PauA CBD está à espera de que ela esteja ou se apreFoi a primeira vez que posição não gosto do comA sentença lida na
lo, um minicampeonato um oficio da Federação sente durante a Copa — e
um técnico de futebol assi- portamento de A d m i 1 d o
convenção
de lançamento
Flamengo
vai
O
tomar,
ciai
Baiana,
fixa
12
com
dos
e
de futebol juvenil, patroa comunicação também aos torcedores bragrandes: nou contrato com o Botafo- Chirol como
da chapa Vencer ou Vencer,
nos próximos dias, a inicia- Flamengo, Fluminense,. go ao ar livre e não nas an- Ele. afinal, fazia profissional.
cinado pela Secretaria de que o Vitória se nega a sileiros.
do seu tra.
assinada pelo Juiz da Ia.
tiva de estabelecer uma série Vasco e Botafogo, do Rio, tigas dependências de Ge- balho no Botafogo
com a Desportiva, paMunicipal de São Paulo. jogar
apenas Vara Civei, Nilton Mondego,
Do encontro resultou a de contatos com outros clu- Palmeiras, Santos, Corinra eliminar o clube baiano
neral
Sevcriano ou nas um o/(50. P a s s a v a as já transitou em
Criada em 1969 para do Nacional e confirmar
confirmação
julgado e
a de Hossannah do embarque bes para organizar uma tians e São Paulo, de São- atuais instalações do Mou- manhãs dando aulas cl e nem o
comemorar a fundação Desportiva como
Buenos ampla reforma no campeo- Paulo; Cruzeiro e Atlético, risco. Aconteceu
presidente do atual
para
ontem
partici- Aires na
Educação
com
Fisica
cm
colégios
Conselho. Álvaro Dias. teria
de São Paulo, a Taça'já pante da fase final da compróxima sexta- nato nacional de 78. Com o do Minas; e Grêmio e In- Zagalo, em Marechal Her- csó
à tarde podia dirigir os condições de recorrer. A
feira, em companhia dos
revelou, entre outros, petição.
apoio de quase ternacional, do Rio Grande mes. quase 20 anos após ter treinos. Agora,
provável
no Botafogo oposição recorreu indevidadelegados da
— André todos os grandes do fute- do Sul. O.s outros
oito se- feito seu primeiro contrato só ficará quem
A diretoria do Vitória te- Richer e JoséCBD
jogadores como Edinho,
puder dar mente, contra uma liminar
Ermirio
de
boi
brasileiro,
riam
as
convidados.
principais
Carlos Alberto Pintinho legrafou ontem à CBD para Morais. Enquanto os dois
com o clube — como joga- tempo integral.
morta, sem se dar conta de
mudanças
a
serem
propôsA tabela e o novo regula- dor, depois da Copa de 58
( F luminense), Cerezo, dar ciência de sua decisão, últimos assistirão ao sorteio tas à CBD seriam essas:
Em
ela havia sido trocada
que
de
1976,
janeiro
logo
1) mento ainda
e quase um mês após ter
Marcelo, Reinaldo, Paulo assim como o presidente da da Copa — Mozart di Gior- a criação de três divisões,
exigirão estupor sentença.
após assumir a presidência
acertado
Federação
as
bases
salariais
Baiana,
Raimun- gio. também da CBD, segue
dos detalhados, embora a
Os argumentos usados
Isidoro (Atlético Minei- do
com 20 clubes cada uma,
do Botafogo, Charles Borer
Viana, telefonou para o hoje,
com o mesmo objetivo formando o novo campeo- criação de divisões extingua para exercer a função de
por Vilela, numa explicação
ro), Falcão, Batista, Almirante
Nunes i— o /representante
a repescagem e classifique técnico. A assinatura só de- procurava explicar os motiséria e demorada, foram red o
Caçapava (São Paulo) e anunciando Heleno
a desistência do Itamarati desenvolverá a nato da divisão principal, automaticamente a.s equi- morou porque Charles Bo- vos que o levaram a dispenpetidos pelo presidente
com 20 clubes; 2) a forEnéias (Portuguesa).
Vitória e prometendo a conrer estava
Francisco Horta. Depois de
primeira etapa de sua mis- mação de uim bloco dos do- pes mais bem colocadas em cansando fora do Rio, des- sar Zagalo, que havia voltaParticipam 16 clubes, firmaçâo por escrito nas são.
Muriqui.
em
respectivas divisões.
analisar a situação e afirdo do Flamengo em 1973. E,
ze grandes para defender suas
divididos em quatro gru- próximas horas.
Segundo o presidente MárNo contrato havia pequemar veementemente que
O
Almirante
os
Heleno
interesse
da
competição,
segundo
Borer, a insistência
usaria a policia interna do
oapos: 19 — Cruzeiro
Nunes, que irá hoje a Brasi- que depende, fundamental- cio Braga, o número ideal nas rasuras, feitas com"corde Zagalo em manter Ad- Fluminense ou de fora para
de clubes para a classifi- neta esferográfica —
<MG), Londrina, Corín- SEGURANÇA NA COPA
lia com o presidente do mente, deste grupo de elite;
tians e Guarani; 29 _
CND, Brigadeiro Jerônimo 3) a mudança completa da cação por promoção seria reções para um pequeno er- mildo Chirol a seu lado foi impedir a reunião, Horta
de três em cada ano. Um ro datilográfico de Cr$ 20 um fator
O .presidente da CBD re- Bastos estará
Ponte Preta, Atlético cebeu
decisivo. Tempos passou a encarar a intenção
de volta
tabela e da fórmula de dis^" dos oontos
de seus opositores irônicabásicos para dai- mil no salário de Zagalo",
em seu gabinete, on- tempo de formalizar em Te-a
do
Mineiro, Matsubara tem
campeonato
com
depois,
ao
puta
estudar a contra- mente, definindo-a como
melhores condições técnicas conforme explicou um dirià tarde, o funcionário resópolis, na sexta-feira,
dois
turnos
e
fim
o
o
da re- à execução
"reunião de fantasmas";
(PR) e Santos; 39 — do Itamarati Eduardo Mo- contrato com
da tabela é des- gente — e ele o assinou de tação de um novo preparao Hotel Pi- pescagem.
América (Rio Preto) , relra Hossannah, designado
— No Fluminense, o patinar mais tempo ao Cam- pé, embora houvesse uma dor fisico, Borer não esconnheiros, onde a Seleção
Diante do fracasso finanFluminense, São Paulo e pelo Ministério das Rela- Brasileira ficará concentranorama eleitoral é sui genepeonato Nacional, com tur- cadeira junto à mesa, um dia que também desconfiaris: a oposição tem medo do
Internacional (RS); e 49 ções Exteriores para garan- da duas vezes antes da ceiro do campeonato de 77 no e returno para serem jo- pequeno escritório em cam- va de Admildo Chirol:
e da constatação de que a gados pelos 20 concorrentes. po aberto, diante do mastro
poli- julgamento popular, en— Flamengo, Grêmio tir total assistência à Sele
Copa, em março e maio forca
popular do Flamengo
onde estavam a bandeira ticamente. no Botafogo, quanto a situação, que re(RS), Palmeiras e Nacio- ção Brasileira — onde quer próximos.
serviu mais para sustentar A COMISSÃO
do
clube e à frente de um Chirol seria um leva-e-truz presenta o governo e nornal (SP). Os jogos de hoas equipes de pouca ex- EM VASSOURAS
grupo de 360 crianças entu- de Nei Cidade Palraeiro, malmente está sempre em
pressão, o presidente Márje são Fluminense x
choque com o povo, quer
siasmadas — participantes ferrenho opositor do
ama! sua opinião.
cio Braga — mesmo procuAmérica, Flamengo x
A Comissão Técnica do da Colônia de Férias do BoNão permito
rando não provocar uma Flamengo fez ontem
presidente.
Grêmio, Santos x Ponte
reunião cio Conselho d e
tafogo — que cantavam rea
viscrise com a CBD — irá às úl- toria definitiva no hotel
Hoje, é possivel que Char- Fantasmas, pois isso aqui
Preta, Matsubara x Atlée pètiidamenite o hino do cluUmas conseqüências para nos campos de treino
les Borer tenha mudado não é Casa da Misericórdia
be.
tico Mineiro, São Paulo
em
que o Nacional seja um Vassouras, onde os
para acolher um órgão
sua opinião.
jogadox Internacional e Paibom negócio para os clubes. res ficarão em treinamento
morto, extinto por sentença
—
Salvador
A reunião foi em campo para a "decisão
MARECHAL, EMOÇÃO
meiras x Nacional, todos realizada
— A CBD continua como
no periodo de 20 a 27 deste
judicial. A eleição real será
no Clube Baiano esportiva"
RELAÇÃO
à tarde.
dia 14 e 19 deste més. atrade Tênis, que oferecia insta- CBD? Novasproposta pela um foro para nossas de- mês.
Poi providenciada
Até este momento, tudo SURPREENDE
e acaloradas cisões, mas determinadas marcação
Apesar de só ter come- lações amplas e conforvês da Assembléia-Geral de
especial no cam- estava seguindo o progradiscussões surgiram, com a propostas têm de ser estuçado a participar da táveis. Durou cinco horas e intervenção bastante aplau- dadas e avaliadas
po para os treinos táticos, ma. As crianças há dias viQuando o supervisor Luis sócios.
exclusiva- mas durante os
Confirmando que memTaça em 1971 — nos teve a presença de 89 dos dida do advogado Antônio
nham
ensaiando
em
conprimeiros
Mariano
dois primeiros anos com 100 conselheiros. A decisão Medrado, que enfatizou o mente pelas semassociações três dias a atividade básica junto o hino e, apesar da lação dos comunicou a re- bros da oposição tentaram
ínterfe- será o
participantes,
jogadores selecio- uma intervenção no Flumia presença de apenas aprovada pela maioria, já aspecto moral do problema. rência
de Federações e fisico, comrecondicionamento heterogeneidade do grupo, nados para a fase inicial de nense junto a autoridade
foi
divulgada
corridas
satisfizeram
imprende lonFalou do respeito às
pela
clubes paulistas, o Co- sa:
plenamente o
treinamentos com Zagalo, em Brasília — afimiaçãc
o Vitória não entra em dições do mais antigo tra- com a própria CBD, a orinríntiahs conquistou o campo
clube cipio, apenas como observa- ga distancia em percursos presidente do clube.
de até 10 quilômetros, escodisputar a par- baianao e do que represen- dora.
para
em
Lorena, a única stirpre- feita na semana passada —
Vejam
(
vocês, esta festa
bicampeonato. O Flu- tida com a Desportiva, do'
Horta garante que legallhidos
ontem
taria,
Codiante
pela
da torcida, o
minense é o maior ga- Espirito Santo. Mas até que time
jamais seria possível se não sa foi o acréscimo do nome mente não há mais o perige
missão.
entrar em campo para AS PRINCIPAIS
nhador de títulos da se pudesse chegar à votação esta partida
tivéssemos nos transferido de Tiquinho ao total inicial- de que órgãos do Govenv
Estã também marcado
MUDANÇAS
mente previsto e declarado como o CND. possam intei
competição, ao sagrar-se final, houve debates tão como solução pelaprogramada
para Marechal Hermes —
CBD. Meum jogo-treino, no dia 26,
vir:
Zagalo como ideal de 23
tricampeão em 71/ 72/ acirrados que faltou apenas drado acha (como a grande
por
comentou
Borer, emocionaEm vez de estabelecer co- em Barra do Pirai, com
— Os estatutos do clube,
atletas
73, ano em que apresen- as correntes contrárias se maioria dos conselheiros do tas específicas sobre o lucro
somente.
uma seleção do Vale do Pado.
atacarem
feitos
fisicamente.
por médicos, me dão
clube)
tou um time imbatível,
que aceitar a solução liquido dos jogos, de acordo raíba e que servirá como
— Foram relacionados:
O
Seguiu-se uma reunião do
despertado da CBD seria admitir" _ com
o direito de só entregar o
força
cujos destaques eram pela interesse
a
de
cada equipe preparação para a estréia
polêmica no caso participação do Vitória — sugestão
Departamento de Futebol, Zé Carlos, Ubirajara e Bor- cargo ao novo presidente.
Edinho, Cléber, Zé Maria envolvendo
que os estudos na fase final do CampeonaVitó ria- numa fraude que, segundo
rachinha (os três goleiros); Como a posição política do
já mostraram to, contra o Vasco, no dia na qual Zagalo argumentou
e Pintinho.
Desportiva-Fluminese
d e o clube, não houve. Os joga- preliminares
Perivaldo e Beto, juvenil Fluminense em relação às
—
ser
inexequível
29.
Mas,
favoravelmente
o
Fiasegundo
o
à
supervivolta do
Com uma equipe que Feira de Santana levou gru- dores do Fluminense de Feiieleições está sub-judice, ou
está convencido de sor Dante, o fundamental
preparador fisico Admildo promovido (para laterais- seja. indefinida legalmente,
contava com o meio- pos de torcedores à porta ra de Santana caíram em mengo
só
mesmo
o equilíbrio na temporada de Vassouras
Chirol ao olube — teve o direitos); Osmar e Fred a minha permanência na
campo formado por Fal- do Baiano de Tênis, todos campo na partida com a que
técnico dos participantes do será a reaproximação dos
(zagueiros centrais); René presidência não significa
defesa da decisão que Desportiva,
apoio
do vice-presiidente Rocão, Caçapava e Batista, na
porque quise- novo Nacional poderá ga- jogadores, a concentração
sendo tomada por ram, sem a participação
e Odél io (qua r tos-za- que o esteja contrariando.
—
do
rantir
o Internacional foi o 72acabou
Cirreiia
boa
rentabilidade.
e
gério
ambos
psicológica do grupo, que
votos
17 e 21 au- Vitória, diretamente inte- Por isso, o
número de times pode ter-se dispersado du- conseguiram assim dobrar a g-uetros); Rodrigues Neto e Portanto, o CND ou a CBD
vencedor em 1974. No sèncias. contra
Poderia ter sido ressado naquele resultado.
nada tem a ver com inter20,
seria
com
uma
base ini- rante as férias.
ano seguinte, o Atlético mais rápida a discussão, já
resistência de Charles Bo- China (laterals-esquencios); venção, que só poderia ser
Para encerrar os debates,
Luisinho,
Mendonça,
Mineiro, além de revelar que o resultado a que se o jurista José Martins
Ade- feita através da Federação
rer, que há apenas dois meCaCerezo, Paulo Isidoro e chegou é o que agradou à tharino definiu a posição
Wecsley e Carioca e iem casos extreses não escondia restrições mir, Bráulio,
Marcelo, apresentou o maioria. Mas houve desdo- tomada pelo Conselho do
imeio s-de- mos.
ao nome de Chirol, mas que Manfrini
dos temas em Vitória com as seguintes
O advogado da oposição.
campo); Gil e Ricardo
goleador da competição: bramentos
reunião
saiu
da
com
pauta,
o
garantindo
temen- palavras:
Sílvio Kelly, que anunciou
Reinaldo, atual artilhei- do ser afastadoVitória
(pontas-direitas);
Nilson
que agora havia aprovado
à tarde a reunião do dia 20,
ro do Campeonato Naci- nato Nacional. doA Campeo— A posição corajosa
solução
sua contratação, impondo Dias e João Paulo (centro- parecia seguro do sucesso
onal. Em 1976, o Atlético veio na palavra do jurista inédita tomada pelo Vitóriae
avantesi; Paulo César e Má- que a reunião alcançaria,
apenas duas condições:
conquistou o bi- José Martins Catharino, pode ser o primeiro passo
rro
Sérgio (pontas-es- mas reconhecia que há
— Eles (referia-se a Zacampeonato.
que presidiu a reunião e paia acabar com o atual esA estes 23 — chances de o caso tomar
querdas).
tado
de coisas no futebol
que é um dos mais respeigalo e Rogério Correia) têm
Luís Mariano — novos rumos.
prosseguiu
tados conselheiros do clube.
brasileiro, onde a maioria
conseguir tempo inteque
O ambiente nas Laranjeidas questões, inclusive as
Sua proposta foi a de que,
foi somado o Tiquinho. O
O nascimento de Tatiana, Orlando Fantoni não virá
de Chirol para trabaras, à noite, parecia tenso,
caso o Vitória venha realque envolvem aspectos de sua primeira filha, forçou de Belo Horizonte a tempo gral
clube estudará soluções pa- apesar
de em menor
lhar no Botafogo e que ele
mente a ser eliminado do ordem legal e moral, é re- Roberto a interromper por de
ra os casos de Carbone e comparado a dias escala,
participar da reunião.
anteNacional (até a reunião is- solvida sempre através de alguns dias o treinamento
aceite a proposta do clube:
As obras no gramado de
so não passava de uma hi- acordos ou conciliações nem a que se vinha submetendo São Januário, atualmente CrS 20 mil mensais, nem Jorge Luis, o.s dois profissio- riores: muitos adeptos de
nais com contrato em vigor Vilela atentos às explipótesc, agora já confir- sempre muito corretas ou na Escola dc Educação Fisi.
em fase bem adiantada, e mais nem menos.
mada), cada conselheiro s u f i c i entemente esclare- ca do Exército. Sua volta a reforma a ser
que foram deixados de fora. cações de seu candidato, e
feita em
à nota oficial distribuída
ajude financeiramente o cidas para a opinião públi- aos exercícios está prevista dependências
Durante os oito dias em por Horta,
da concen- RESTRIÇÃO ANTIGA
clube com uma quantia ca.
que discutia em
para o inicio da próxima se#
tração de São Januário
que o Botafogo treinará em um canto, asperamente,
mensal a ser estudada.
mana, porque o atacante serão assuntos prioritários
A resistência em contra- Lorena, Zaç,aio pretende com um sócio, e alguns torÀ margem das discussões
Uma das propostas tidas
pretende estar em boa for- da reunião. No primeiro cacomo razoáveis na reunião em Salvador, o presidente
ma quando se reapresentar so, é pensamento da maio- tar Chirol para o Botafogo concentrar todo seu tratoa- cedores procurando mostrar
solidariedade à situação. Vidizia que cada conselheiro d a Desportiva, Cristiano
ao Vasco, no dia 19.
ria cobrir com pedaços de é antiga e já provocou no lho nos treinamentos de leia
doaria Cr$ 1 mil por mês Tavares não escondia a
está tranqüilo, mesmo
No encontro que leve on- lona as partes do campo passado
um
desentendimarcação
e desmarcaçáo e sabendo
durante o período de afãs- satisfação com a decisão do
que os chefes de
tem com os dirigentes Luis mais atingidas
obras, mento com Zagalo.
na conscientização dos jo- dez facções da torcida tricôtamento do Vitória. Estava Vitória — que classificará
Henrique e Mário Mota, o a fim de que o pelas
time possa
— Zagalo é o melhor téc- gadores para a necessidade lor divulgaram nota oficial
quase aprovada, quando o seu clube sem disputar a
presidente Agatirno Gomes voltar aos treinos sem sair
presidente Carlos Palma vaga. Aos repórteres que o
nico do.Brasil mas saiu em desse esforço e dessa mu- informando que náo o
discutiu algumas providèn- de São Januário.
mostrou, na ponta do lápis, procuraram ontem, na sede
apoiam, preferindo optar
cias a serem tomadas após
O empresário José da Ga- 1976 do Botafogo porque, dança de mentalidade.
da Desportiva, limitou-se a
que só a folha de pagamenSilvio Vasconcelos. Na
por
a.s férias dos jogadores. ma ofereceu ao Vasco o tentou, de todas as manei— Não tenho certeza de indefinição do
to do time eqüivale a
dizer que o prêmio de Cr$
quadro eleiAgatirno confirmou a reu- uruguaio Milar — seu
passe ras. condicionar sua reno- q u e colherei
CrS 300 mil mensais, fora as 5 mil prometido a cada
resultados toral do Fluminense, uma
nião de sexta-feira, com a vale 120 mil dólares icerca
gratificações.
jogador para o caso de o
Comissão Técnica, e decidiu de Cr$ 1 milhão 900 mil) — vação de contrato com o imediatos, mas minha expe- pessoa acabou beneficiada:
Diante deste novo impástime vencer o Vitória será
a lista de dispensas se- mas o clube não está inte- clube à permanência dc Ad- riência no Kwait me ind:- o técnico Pinheiro conseque
se, seria possível 0 clube
guiu um ano dc licença
pago, mesmo que não haja
rá protelada até a próxima ressado
em
de mildo Chirol como prepara- cou qiie este é o caminho ra dirigir o Americano pajogador
voltar atrás e pór seu time jogo.
de
semana, porque u treinador meio-campo.
dor físico. Náo aceitei a im.
correto a seguir.
Campos.

São Paulo
tem torneio
juvenil

CBD só depende de ofício
Zagalo assina contrato
I lamengo quer unir os
eliminar
o
Vitória
em Marechal Hermes, ao
para
e dar vaga à Desportiva clubes para uma ampla som do hino do Botafogo
reforma no Nacional

Uma decisão demorada,
exigida pela maioria

Roberto interrompe os
treinos para festejar
nascimento de Tatiana
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caderno

inaugurou-se, ontem,
na Galeria Fishback,
uma insólita exposicão dc trabalhos cio
a r t i s t a brasileiro.
Através da combinayão dc jogo com cartões-poslais,
surgem
efeitos
extraordiiiários, inspirados na folha dc notas brasileiras por ele desenhada.s para a Casa da
Moeda.
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Quarta-it-ira,

ALOÍSIO MAGALHÃES
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Cartemas,
jogo de
simetria e
ambigüidade
de imagens
com um só
motivo
escolhido
(Muro das
Lamentações,
Jerusalém,
cara e corpo
de índio).
"Acho
que a
realidade
não é o que
a gente pensa
que ela é.
Prefiro
falar áe
ilusão"
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Sorridente entre os cartemas, Aloísio explica co-
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Ao observar essa imagem opressiva de Wall
Street, lembro-me do fator
tristeza, paranóia, seriédade que existe nas obras de
arte, em geral.
E' verdade. Por vezes,
penso que a arte perdeu o
humor. Mas creio que a
ludicidade é elemento essencial para ver e descrever o mundo e para qualquer criação que tenha
valor.
Agradável, fino, com
olhar perspicaz e maroto,
Aloísio Magalhães saboreia tanto quanto os que
visitam sua exposição o
impacto do jogo de imagens que ele criou a partir
dos cartões-postais. Quando comprou os cartões,
provocou surpresa. Uma
inglesinha perguntou, em
Londres: "Have you many
friends?" — ele ri.
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Por que o intervalo
dc 20 anos entre a primeira c essa exposição?
Durante o intervalo,
houve o desenho industrial. E o cartema não teria surgido sem a experiência de design, o treinamento metodológico do
meu olho.
Aloísio foi o criador da
nova familia de cédulas dc
cruzeiro e está preparando outra série, para breve.
Quando vi as séries
de notas numa página só,
tive a idéia de repetição
que uso nos cartemas. E,
olhe, as novas notas serão
inspiradas nos cartemas.
Vai ser o maior barato.
Aloísio quer falar de seu
novo trabalho em Brasília,
no Centro Nacional de Referência Cultural.
____¦
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— Esse trabalho me fascina. Há dois anos, dirijo o
projeto com o apoio do Governo. A finalidade é reconhecer e registrar materia-p r i m a, criatividade,
costumes, gestos brasileiros — tudo o que é brasileiro, ainda não desaculturado por desenvolvimento
importado. Só se pode chegar a um design verdadeiro quando se identificar a
cultura brasileira. O conceito de desenvolvimento
só faz sentido se visto dentro da cultura. O desenvolvimento não é autônomo,
é vinculado com a realidade. Pressinto um componente de invenção e graça,
que se sente no brasileiro,
desde o modo de dançar,
cantar e caminhar até nas
atividades mais complexas. Ai existe o elemento
de ironia e duplicidade
que vejo no cartema e em
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mo a ex-posição aconteceu:
"Foi espontâneo e,
por isso. mesmo, muito bom. A
critica Mildred Constantine foi ao Brasil e adquiriu cinco cartemas para colecionadores americanos. O pessoal da Galeria Fishback viu o material, interessou-se, e agora estou aqui".
Os cartemas são propostas abertas, onde o artista trabalha com a repetição de cartões-postais,
jogando imagens de forma reflexa e obtendo efeitos extraordinários. A
maioria dos cartemas é
alegre; o único que denota um ambiente triste e
melancólico mostra Wall
Street em 1915, uma arquitetura pesada e sufocante, onde o sol não penetra. Esse cartema foi
escolhido para cartaz da
exposição.
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DAS CÉDULAS DE
CRUZEIROS
"CARTEMAS"
AOS
EM NOVA IORQUE
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Nova Iorque — Em 1957,
um jovem artista peruambucano participou de exposição coletiva nesta cidade, ao lado do pintor mexicano Cuevas e de Maria
Bonomi. Suas obras agradaram a Nelson Rockefeller e aos especialistas do
Museu de Arte Moderna,
que recomendaram a aquisição de alguns quadros.
Nesses trabalhos já se via
um elemento fundamental
na obra futura de Aloísio
Magalhães: a simetria cias
imagens, a ambigüidade
entre o real e o ilusório,
duplicidade de imagens,
que hoje volta bem mais
desenvolvida nos cartemas
apresentados pelo artista
na Galeria Fishback, em
sua primeira individual
em Nova Iorque.
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'Magalhães
Wall Street, 1015, arquitetura pesada c sufocante, onde o sol não
penetra, é o cartaz da primeira exposição individuaTde
nos EUA

toda a minha vivência. O
brasileiro pega a lâmpada
queimada e a transforma
em candeeiro de querosene. É a volta, a ironia, a
invenção ao reverso. Latas
viram utensílios de cozinha e brinquedos, latas de
lixo são feitas com pneus.
Isso, que não é levado a
sério hoje, pode ser componente de descoberta cultural ou nascimento à tecnologia mais adequada localmente do que o choque da
imitação.
Nos cartemas, as cidades têm um toque kafkaniano e surrealista...
Não gosto da palavra
surrealismo, porque ela
evoca uma escola de pintura específica. Prefiro falar de ilusão. Acho que a
realidade não é o que a
gente pensa que ela é. Como nas imagens da Eseher,
que admiro muitíssimo,
acho que uma cidade pode
ser realidade ou fantasia.
Da realidade do cartãopostal, eu ergo a fantasia
do papei. Tudo é ilusão.
Tudo é relativo e comporta
várias alterações de leituras.
Você parece uma pessoa muito solta, que lida
com incoerências e ilusões.
Acredito que nas incoerências e ilusões existe
um sentido de liberdade
muito grande. Fazer psicanálise me trouxe também
esse sentido de libertação.
Os cartemas surgiram durante a análise. Antes, eu
era muito preso.
Com o desenho industrial, surgiu uma tentativa de levar a arte à sociedade. Mas de que maneira o fato de desenhar
uma bela cadeira ajuda a
resolver os problemas da
comunidade?
Bem, comecei a achar
que para um país em desenvolvimento o problema
do design é complexo. Não
se trata de fazer um liquidificador mais bonito. Possivelmente, uma tecnologia mais singela poderá
ser a resposta. Foi assim
que surgiu a idéia do projeto que estamos desenvolvendo em Brasília.
Aloísio Magalhães vai
fazer uma conferência,
amanhã, no Center for
Inter American Relations,
sobre os problemas de
aproveitamento de tecnologia local e design adequado aos países em desenvolvimento. Em seguida, terá dois encontros
com o pessoal da Linppi-

I

cot Margulies, empresa
que, sob sua consultoria,
está encarregada de preparar um design novo pa.
ra a Hills Brothers Copersucar, na Califórnia.
Com tantas ativída.
des, como você parece ter
essa disponibilidade para
sorrir e cuidar de tudo?
Funciono melhor a
partir de certo ritmo.
Nossa conversa foi tão
longa que o entrevistado
parecia ser um homem em
férias. Falamos de Eseher,
novamente.
É um dos artistas qua
mais aprecio. Fui à Holanda especialmente para ver
sua obra, que examinei
com cuidado, no Museu
Municipal de Amsterdã. Vi
seus croquis, seus desenhos, sua vida. E descobri
uma coincidência notável.
Em 1952, Eseher desenhou
cédulas novas para o Governo holandês. Creio que
nunca foram adotadas,
por dificuldades técnicas.
Assim, tanto ele como eu
desenhamos cédulas. Você
sabe, das cédulas repetidas
em páginas inteiras surgiu
a idéia de repetição que
resultou nos cartemas. Tudo se liga, uma coisa é o
resultado de outra, como
as linhas se seguem nos
emaranhados criados pela
repetição de imagens.

Quando desembar cou
nos Estados Unidos, Aloísio Magalhães teve um
problema na Alfândega. Os
cartemas eram peças de
arte ou meros cartões-postais? Se fossem arte, teriam isenção para entrar;
se cartões-postais, deveriam pagar ao Correio.
Houve certa confusão,
mas, finalmente, foi dada
a isenção. Antes de maugurada a exposição, o artista vendeu cinco obras e
fèz um painel imenso para
o Cunard Building. E já
recebeu encomenda para
trabalhar sobre tema que
não deseja revelar. Para
terminar, falamos um
pouco sobre política. Aloísio comenta que a ambivalência brasileira vem à tona com o próprio Presidente Geisel, misto de habilidade, vulnerabilidade e
força.
— Veja a liberdade de
imprensa, que funcionou.
Ele deu e sofreu com a liberdade de imprensa, que
poderia ter sido negada.
Tudo que é criação é desenvolvido com incoerèncias, também. Não é só
preto e branco, não é só
sim ou não.
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Cartas
A triste vacina
Outro dia tive o desprazor de conhecer o Centro Municipal de Saúde
Necker Pinto, na Ilha do Governador.
Como exigência para matricular meu
filho numa escola da rede municipai havia, entre outras coisas, necessldade da apresentação de dois atestados, expedidos pelo referido órgão:
atestado de saúde (sanidade fisica c
mental) e vacinação antivariólica.
Assim que lá cheguei pedi informações a um senhor que, diga-se de passagem. foi muito atencioso. Parou de
bater ã máquina, deu-me uma ficha
com o número 16 para ter meu menino atendido pelo médico, e me
aconselhou a primeiro resolver o caso
da vacina.
Depois de quase duas horas numa fila, quando faltavam umas cinco
pessoas na nossa frente, para serem
atendidas, ouvimos uma funcionária
dizer que só seriam vacinadas crianças
menores de 5 anos. Os outros deveriam voltar segunda-feira. Não dei
ouvidos, pois precisava do ';al atestado para o dia seguinte. Fui atendida
por uma senhora de nome Maria de
Lourdes Santos Silveira (é o nome
que figura no atestado) que me perguntou se o menino tinha marca da
vacina. Mostrei-lhe seu braço direito
e, para meu espanto, ela me disse que
aquilo era BCG, pois "varíola só se dá
no braço esquerdo". Tive que discutir:
afinal, o filho é meu e sei de suas
vacinas. Recebi o atestado, embora
meu filho não fosse vacinado pois,
segundo o papel, somente serão vacinadas as crianças sem
marca de
"pega".
A 2a. etapa também foi triste.
Primeiro, às 10 horas o médico ainda
não havia chegado. Depois, quando
chegou, formou-se uma fila na porta
de uma das salas, sem obediência às
fichas numeradas. Era um rapaz jovem, que atendia sentado na mesa.
Perguntou-me o nome da criança e.
como eu puxasse meu menino para
colocá-lo na sua frente para ser examinado, o doutor me "esclareceu" que
só dava atestado. Perguntei-lhe como
podia atestar a sanidade de alguém
sem um exame e ele me respondeu
que lá é assim mesmo: só dão atestado. Disse-me que eu é que deveria
saber se meu garoto era doente. Em
tom de deboche perguntou-me se ele
era aleijado, surdo, cego, etc. Enfim,
depois de passar algumas horas no
Centro Municipal de Saúde Necker
Pinto, saí com os papéis exigidos peIa Secretaria de Educação para matricula numa cie suas escolas.
Meu intuito não é prejudicar os
dois funcionários. Ele, segundo o carimbo do "atestado", o doutor José
Manoel Gorgone (?) de Oliveira. Gostaria, isto, sim, que me esclarecessem
o porquê de tudo isso. Por que o Governo exige documentos expedidos por
um órgão incapaz? Por que nos fazer
perder tempo e cada vez desacreditar
mais nos serviços públicos? E, no final de tudo, tenho certeza de que
meu filho somou mais um número
na lista de crianças que receberam
vacinação antivariólica no Centro
Municipal de Saúde Necker Pinto, da
Secretaria Municipal de Saúde. Sandra Barcinski — Rio de Janeiro.

IPHAN esclarece
No sentido de melhor esclarecer
o público sobre a posição da 4a. Diretoria Regional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para a Bahia e Sergipe, com referência à reportagem publicada no
JORNAL DO BRASIL de 4/1/78, sob
o titulo Artistas c intelectuais pedem
ã Bahia que fique com gravuras de
Hansen, e de acordo com as alegações
veiculadas de que a repartição tem
estorvado ou retardado a instalação,
em prédio da cidade de Cachoeira, do
acervo da Fundação Hansen-Bahia,
cumpre-me divulgar, como ora o faço, através deste prestigioso Jornal,
o seguinte:
1) que é inexato que esta Diretoria Regional tenha criado obstáculos à promoção do acervo de gravuras Hansen-Bahia, uma vez que não
só o considera válido e muito importante para a cultura baiana e cachoeirana em particular, como tem
procurado ajudá-lo, indicando a solução mais conveniente para a rápida
e adequada consecução dos objetivos
visados;
2) que, dada a impossibilidade
de aprovar o anteprojeto de restauração do prédio da Fundação HansenBahia, por não corresponder ao que
se deverá ter em vista, nem terem os
interessados apresentado posteriormente os dados que lhe foram solicitados através da dita Fundação, e que
possibilitariam reexame do assunto,
talvez para oferta de correções cabíveis, partimos para outra e nova opção, a consubstanciar-se em flagrante ajuda;
3) essa ajuda a que alude o item
anterior consistiu em recomendar-se
ã assessora de Assuntos Culturais da
Prefeitura de Cachoeira e atual diretora-executiva da Fundação HansenBahia que diligenciasse no sentido de
que a elaboração do projeto pretendido ficasse, sem ônus de qualquer espécie, a cargo da Fundação do Património Artístico e Cultural do Estado
da Bahia, pois, em tal sentido, já havíamos conversado com um de seus
técnicos, o arquiteto Viderval de Oliveira Dias.
Mas nada disso foi feito. Nossas
recomendações viram-se desatendidas. E, num espaço de tempo em que
o caso poderia ter sido resolvido a
contento, houve simplesmente queixas infundadas, estas a se avolumarem ultimamente, para desbordar
em recriminações contra o IPHAN,
em promessa de manifestos de protesto, e, no mais que sabemos, quanto
a palavras que distorcem a realidade.
Ora, compreendemos
perfeitamente que os artistas
criadores as
mais das vezes não se apercebam das
normas imprescindíveis que se impõem, quando seus planos, por melhqres que sejam, passam do estagio
do sonho para o de uma concretizacão, através da trama da legislação a
que estamos ungidos. O fato de ser
Cachoeira uma cidade tombada em
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seu conjunto o protegida por lei federul especifica e vigente, assim o
exige.
Nossa tarefa, no caso, foi cttmprida em tempo hábil, com solicitude.
Houvesse a diretoria executiva da
Fundação Hansen-Bahia
pleiteado
desde o ano passado o auxilio técnico
da Fundação do Patrimônio Artístico
e Cultural do Estacio da Bahia para
elaboração do projeto desejado, conforme sugerimos, e a esta hora tudo
estaria
encaminhado
satisfatóriamente.
Não cabem, porém, lamentações.
Mas novas providências que, dentro
do critério" adotado pelo IPHAN, levem a uma rápida e feliz solução do
problema. Fernando da Rocha Peres
— diretor resional do IPHAN — 4a.
DU.

Cinema íris
(...) A propósito do pleiteado
lombamento do Cinema íris, na Rua
da Carioca (...), causou-me estranheza que a benéfica instituição que
c, sem dúvida, o IPHAN (Instituto
Histórico e Artístico Nacional) cogite
de tomar o prédio, bem como toda
aquela rua, quando esse mesmo Instituto permitiu a destruição do Palacio Monroe e do Pavilhão Mourisco,
dois exemplares
arquitetônicos que
mereciam melhor sorte (...). A mesma temerosa ameaça paira agora sobre dois outros edifícios tradicionais
do Rio de Janeiro: o do antigo Ministério da Agricultura e o da sede da
Embaixada Argentina, em Botafogo (...). Nestor de Oliveira Netto —
Rio de Janeiro.

Os gramas c a grama

O leitor Raimundo Barros Filho
(carta de 23/12/77) hão leu com atencão a minha carta publicada no dia
10 de dezembro sob o titulo O Grama.
Tanto assim que não percebeu a minha crítica aos locutores, justamente
por terem dito: "Tudo no feminino
(sic)". José Maria Campcllo Paiharcs
— Rio de Janeiro.

Queda do cavalo
A Sociedade Protetora dos Animais deveria intervir em casos como
aquele ocorrido dia 2 deste mes, em
São Paulo. Uma égua caiu, derrubou
o jóquei e partiu uma pata. Informou-se que a égua "foi sacrificada'
Por que sacrificar o pobre animal e
não cuidar dos seus ferimentos para
que pudesse continuar vivendo, como
lem direito?
Armando Tavares da
Cunha — Rio de Janeiro.

'*Os Sertões"
Em artigo do dia 3, sobre Euclides na Dinamarca, Josué Montello
insiste em que Richard Wagner Hansen teria, há 30 anos, traduzido Os
Sertões "por simples gosto literário,
pois ninguém pediu ao Embaixador
Hansen que traduzisse
Euclides da
Cunha". Ora, não é isso que se hifere de declarações do Embaixador a
O Globo de 27 de dezembro, de que
"terminada a 2a. Guerra Mundial,
os
editores dinamarqueses ansiavam por
abrir as portas da Dinamarca à literatura mundial, após cinco anes de
isolamento. Através da Universidade
de Copenhague, fui escolhido tradutor e introdutor de Euclides da Cunha
literário
para o mundo
dinamarquês".
Referentes às demais traduções,
creio que a Academia Brasileira de
Letras não terá três delas, a sueca,
a . dinamarquesa e a holandesa, que
corrigiram com galhardia a denominação de Euclides da Cunha de hemerolopia à cegueira noturna do sertanejo, mais tarde corrigida para
hemeralopia nas traduções inglesa e
francesa, mas conservada na argentina e na italiana. A sueca, a dinamarquesa e a holandesa, a traduziram para nictalopia (cegueira diurna). Fernando Marques dos Reis —
Rio de Janeiro.

A família Alencar
O Sr Rubens Falcão tomou uma
assinatura comigo e me constrange a
ocupar o espaço do JORNAL DO
BRASIL para dar resposta ao que aqui
publicou na sexta-feira, 6 de janeiro.
Vejo que não gostou de ter sido contestado por haver atribuído a José de
Alencar uma iniciativa que não foi
dele, mas do Senador Silveira da Mota (tio de Álvares de Azevedo). E agora me atribui a ignorância de que
Alencar houvesse sido perfilhado pelo
pai. Se tivesse lido José de Alencar
e Sua Época, cuja segunda edição
acaba de se esgotar, poderia lá encontrar, à página 16: "O menino, batizado com o nome de José, foi dado
como filho natural de sua companheira, sem alusão ao nome paterno.
Mas seria criado às claras, no lar do
padre, que jamais procuraria dissimular a condição ds chefe de família". Adiante (p. 78): "Já estavam
todos legitimados por escritura pública
e figuravam, juntos, no testamento
que o pai fizera, a 29 de agosto de
1854, em sua casa da Rua Marui, "em
estado de saúde, mas prevendo a morte". Reconheço, no entanto, que no
texto publicado em Manchete, houve
uma ambigüidade, quando disse que o
Padre Feijó não reconhecera seu
"protegido" Elias Alvares Lobo
como
filho, "a exemplo do que fizera seu
colega, o Padre José Martiniano de
Alencar".
Ficaria mais claro se eu
houvesse escrito "deixando de seguir
o exemplo de seu colega'-'-, ou. "ao contrário do que fizera seu colega". Eu
até agradeceria ao Sr Rubens Falcão
seu fervoroso interesse em corrigir
meus erros e lapsos, que devem ser
muito mais numerosos, freqüentes e
graves, se não identificasse, nesse
reiterado empenho, deliberado intuito de depreciar o trabalho de alguém
que, por motivos com que não atino,
parece estar irritando seus nervos e
tirando o seu sono. — R. Magalhães
Júnior.
As

quarta-feira,

cartas dos leitores serão publicadas
só quando tiverem assinatura, nome completo e legível « endereço. Todos estes ciados
terão dcvid.inicnlo varificadoi.
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Ronaldo Miranda

Em meio aos contratempos que em
geral predominam na administração musical, especialmente na área do ensino,
há sempre algo a cobrar ou a sugerir.
Estamos continuamente desfiando o nosso rosário de queixas e reclamações, deixando às vezes de observar atitudes corretas, que, mesmo nos parecendo simples
e óbvias, merecem ser destacadas, pela
importância que assumem em determinadas instituições onde ninguém parece
(ou parecia) estar disposto a assumir coisa alguma.
Assim sendo, não há como deixar de
registrar a recente e sábia decisão do Reitor da UFRJ, Luís Renato Caldas, no sentido de integrar a Orquestra Sinfônica da
UFRJ à Orquestra da Escola de Música
da mesma Universidade, transformando
ambas num único organismo. Saltava aos
olhos a necessidade dessa providência —
apontada por essa coluna em janeiro de
1974, no artigo A Música na Universidade — finalmente levada a efeito.
Se tivéssemos o padrão observado nos
conservatórios e universidades americanas, que podem se dar ao luxo e possuem
elementos para manter uma orquestra
de repertório (onde os alunos praticam)
e uma orquestra ãe concertos (a seleção
dos melhores para apresentações óficiais), a duplicidade seria perfeita. Acontece, porém, que as duas orquestras man.
tidas pela UFRJ apresentavam nível deficiente e mal cumpriam seus objetivos,
dispondo de músicos ruins (muitos) e de
qualidade (poucos). Estes em geral pertenciam aos quadros das Sinfônicas Nacional e do Teatro Municipal, atuando
esporadicamente nos conjuntos da UFRJ
na base de cachê por apresentação. Além
disso, eram freqüentes os elementos profissionais comuns às duas orquestras universitárias e muito pequena a parcela de
colaboração prestada por estudantes da
instituição.
Um dos argumentos mais usados pelos que defendiam a existência de uma
Orquestra Sinfônica da UFRJ — separada da orquestra destinada à aplicação
prática dos alunos — era o de que o conjunto desempenhava relevante papel na
divulgação da música erudita, principalmente entre as classes menos favorecidas. Divulgar a boa música nunca é demais, mas convém lembrar que essa tarefa vem sendo melhor cumprida pelas
três orquestras de que o Rio de Janeiro
já dispõe: a OSN lota habitualmente a
Sala Cecília Meireles com seus concertos
gratuitos de domingo à noite e se apresenta também em clubes e universidades; a OSB toca para as massas no Projeto Aquarius; e a OSTM leva multidões
à Concha Acústica da UERJ nos seus
Sábados Musicais. Para que. mais uma
orquestra (com qualidade inferior) destinada basicamente a esse único propósito?
Necessária, sim, é uma orquestra
que possa ao mesmo tempo cumprir
apresentações públicas e servir de treinamento para os alunos de instrumento
da Escola de Música da UFRJ, bem como os de outras unidades da universidade, que sejam músicos e desejem integrá-la, oferecendo condições para tal.
Nada melhor que a boa prática da orquestra para incentivar um jovem instrumentista, avis rara nos conservatórios cariocas de hoje, em matéria de cordas e sopros.
Deve igualmente a nova orquestra
universitária — e principalmente aqueles que agora são os responsáveis por sua
orientação — não esquecer os alunos de
Composição e Regência da UFRJ, pois é
indispensável que os mesmos possam usáIa como laboratório de suas experiências
didáticas. De que adianta compor para
engavetar (ou receber nota) e reger ura
piano solo ou uma vitrola? Quanto a esse aspecto, é preciso ressalvar que os estudantes de Regência vêm obtendo melhores oportunidades nos últimos anos,
podendo conduzir esporadicamente um
pequeno grupo instrumental. A situação
está longe de ser a ideal, mas já oferece
um estágio mais animador do que aquele
em que se encontram os alunos de Composição, que jamais ouvem as peças cameristicas, sinfônicas e dramáticas que
lhes são exigidas pelo currículo. E' hora
de esses cursos ganharem sua verdadeira
dimensão, através da aplicação prática
que nunca efetivamente tiveram, propiciando uma vivência real daquilo que está sendo transmitido teoricamente às
suas classes.
A nova Orquestra da UFRJ não vai
fazer milagres nem transformar-se da
noite pro dia num maravilhoso conjunto sinfônico: nossa realidade musical é
por demais severa para que esse milagre
ocorresse.

CORREÇÃO
A reportagem sobre um
iorquino publicada ontem
Caderno B tinha um erro
Trib não é "a tribo", como
corruptela de The Tribune,

novo jornal novana página 4 do
de tradução: The
saiu, e sim uma
a tribuna.

Marilena Anasaldi revela Wilhelm Reich através da linguagem corporal

ESCUTA A RAIVA
E O GRITO, ZÉ
Macksen Luiz
Zé Ninguém é o perfionagem-símbolo escolhido por Wilhelm
Reich para ser a consubstanciação das forças retrógradas que repelem qualquer tipo de
transformação, atitude
que é baseada no medo
e na covardia. Esse arquétipo do homem
comum se recusa a agir
em favor de si mesmo,
aprisionando as suas
me lhores potencialidades a regras convencionais e a padrões estereotipados e para o qual
"a segurança é mais importante do que a verdade". A ele se destina
Escuta, Z é Ninguém,
panfleto escrito por
Reich que denuncia as
pressões dos medíocres
contra a ciência progressista. Reich, que
chegou às prisões por
sua idéias, lançou o seu
panfleto contra a intolerancia, o medo da liberdade e as posições francamente imobilistas.
Como ele próprio bem
diz: "O destino de toda
a aquisição cultural importante firmada n a
prevalência da verdade
sobre a segurança é o de
ser avidamente devorada e em seguida expelida pelo homem comum"
A imagem de que o indivíduo mantém o cão
preso para se sentir
dono fortalece a existência, no homem comum,
de um fascismo subjacente à sua consciência. Suas atitudes trazem em si uma covardia
implícita, uma adesão
imediata ao fácil e uma
negação profunda ao espírito reichiano da existência: "Gostaria de ser
o que sinto".

Apesar de alguns indisfarçáveis aspectos hedonistas das teorias de
Reich, sua fundamentação básica se alimenta
em premissas sociopolíticas. A identidade de
sua teoria com os movimentos libertários dos
Estados Unidos nos
anos 60 confundiu um
tanto a avaliação deste
cientista que, se baseando na sexualidade, construiu cartilhas de desrepressão. Na verdade, o
alcance de Reich não se
reduz à fugaz apreensão
da livre sexualidade,
mas no conceito de liberdade e m extensão
mais ampla. A sexualidade é apenas a forma,
segundo Reich, mais
francamente capaz de
expressar a liberdade
humana.
Toda essa efervescência ideológica, que dosa
caráter científico e a
mais legítima raiva (especialmente em Escuta,
Zé Ninguém), é'por si só
material passível de
m anipulação dramática. Tanto que foi através do impulso de canai z a r insatisfações e
necessidades de ser que
Marilena Ansaldi empreendeu criteriosa escolha de textos de Reich
que lançasse luz teatral
sobre Zé Ninguém. E'
facilmente constatável
o cuidado em estabelecer a origem e o mundo
do Zé Ninguém — através de bela cena inicial
das hesitações do Zé eir:
mudar, até que sucumba ao medo e à paranóia
da segurança.
O t e x t o, propositalmente alinhavado, é
apenas o rascunho para

o espetáculo. As palavras preexistem sem
nenhuma forma que as
aprisione. Há o contraponto entre o autor
(Reich) preso, em profundo estado de angustia e raiva, mas exercitando com agudeza a
sua inteligência, e o Zé
debatendo-se diante de
suas palavras. A dualidade, situação dramática em si muito rica,
aqui se enriquece ainda
mais pelo fato de o diretor Celso Nunes ter contado com Marilena Ansaldl A linguagem de
Marilena é o corpo que
vibra e se movimenta
como uma complementação das palavras de
Reich (Rodrigo Santiago) que são ditas por
entre grades.
A excessiva distancia
da cela de Reich, que se
situa no fundo da cena,
. dilui bastante a presença doperson a gem,
apesar dos esforços
comoventes de Rodrigo
Santiago em estabelecer
as delicadas nuanças de
tão explosiva personalidade. Esta localização
prejudica o ator' e
demonstra ainda o
quanto os outros atores
estão exacerbados. Há
um ritmo excessivamente nervoso e enfático entre os atores-dançarinos
que sublinha intenções
que de outra forma
também poderiam chegar ao público. A raiva,
o suor e o grito parecem
ter dominado o espírito
do espetáculo, como se
houvesse necessidade de
tornar tudo tão vivo e
evidente como um membro exposto.

Comece
o seu programa
mmm
as 8:35 da manhã
De segunda a sexta-feira, às 8:35 da manhã, na Rádio Jornal
do Brasil, Ana Maria Machado faz para você um roteiro da cidade.
Cinema, teatro, música, cursos, conferências, exposições, tudo.
Tudo o que há para ver.
Ligue-se na Ana Maria.
Como os equipamentos Sperry Remington, este programa'
existe para facilitar a sua vida.

Roteiro
De 2? a 6? feira, às 8:35
Um patrocínio

SFEPW^REAAINGTON
RÁDIO JORNAL DO BRASIL

CADERNO B

Carnaval e negócios

VESfrb ULAR/78
800

Chega ao Rio no domingo o Conde
Alberto
Marone Cinzano.
Vem acompanhado de toda a diretoria
internacional da Cinzano para discutir uma série
de novos investimentos no Brasil no setor da
alimentação.
Depois, aproveita
para esticar com todo seu
slaff até o carnaval.

VAGAS

FACULDADES
DA

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL
PLINIO LEITE
•

#

INSCRIÇÕES ATÉ 26 DE JANEIRO DE 1978
HORÁRIO DAS 9 ÀS 21 HORAS

RUA VISCONDE DO RIO BRANCO N.° 123
TELEFONES: 718-4133-718-6126 - NITERÓI

HELLEN'S INTERNACIONAL - "Buffet Jumbo HellenV dos mais completos, é sempre acompanhado de 4 pratos
quentes compreendendo uma espécie de massa, carne,
"Minutas"
deliciosas. Rest. do Aero
peixe e ave. Além de
—
Internac
do
RJ
3.° and 398-5538.
porto
ITÁLICA — "Badejo à Brasileira" — Filét de badejo cozido
com temperos, coberto com molho de camarão e tomate,
acompanhado de pirão. Este é um dos inúmeros pratos embalados na "quentinha" para você levar para casa. Av.
Ataulfo de Paiva, 406 - Tel.: 294-4899.

LES TEMPLIERS — "Le Jamboneau de Canneton aux Raisins" — Receita exclusiva do Les Templiers, feito com molho de uvas verdes. Sensacional, "lie de France" — a sobremesa genuinamento francesa. Av. Borges de Medeiros, 3.207 - T. 266-1901.
CANTINA SORRENTO - "Penne alia Marimana" - massa
caseira, com molho à bolognesa, champignon e creme de
leite, tostados na manteiga, é uma das deliciosas massas
desta Casa altamente especializada. Av. Atlântica, 290-A
- Leme-Tels. 275-1148/275-1249.

>;<

CANTINA BUONASERA - "Pizza Terezina" - coberta com
tomate, aliei, muzarella e alcaparra, é um pouco diferente
das pizzas convencionais, sensacional. Massas caseiras sem
par, doces italianos, etc. Rua Gal. Urquiza, 104 — Leblon.
Tel.: 294-2994.

^0

Conheça este novo sistema de desconto escolar.
Informações: Rua Saint Roman, 154 —
Tels: 287-6896 - 247-3835 das 9 ás 17 horas.

Constructor Sui «§>i
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BOM DA BARRA - BOITE BOCHINCHO - "Feijoada Completa" com farofa de torresmo, laranja, couve mineira, etc.
etc, e a indispensável batida de limão. A
preço fixo (convidativo). Ambiente agradável. Av. Min. Ivan Lins, 80 Barra - Tel.: 399-0105.
BAR LUIZ - "Bacalhau grelhado" — Posta de bacalhau noruegués grelhada, acompanhada de batata cozida ou à vonlade do freguez. A delícia portuguesa muito bem caracterizada nesta Casa de especialidades alemãs. Rua da Carioca, 39 - Centro. Tel.: 222-2424.

sexta-feira:
CALDtlKAO — "Mariscada ao Caldeirão" — Camarões, lulas, polvo, mexilhão, etc. ensopados com temperos, acompanhada de molho especial da Casa. Todos os dias 2 a 3
Rua do Ouvidor,
pratos-sugestão. Música selecionada.
26/28 - Centro. Tel.: 231-2456.
THE FOX Pub — "Fetuccini Paillard" — Talharim cozido, intercalado Gom creme de leite e parmezon, levemente gratinado. Acompanha bife de chapa. Divino. A larde, o
"drink"
e no Pub. Faça sua reserva. Rua Jangadeiros, 14-A
- Ipanema. Tel.: 267-8633.

SÁBADO
MIKAMAR -. "Miramar Palace Hotel" - "Feijoada da Casa" — com todas as carnes, lingüiça, torresmo, couve à
mineira, laranja e à famosa caipirinha — a melhor
pedida
de sábado. Apresentada no "carro quente". Av. Atlantica, 3.568 - 1? andar - 247-6070.
MARINA - "Marina Rio Hotel" - "Camarão à Piemontesa" grelhado, acompanhado de arroz feito no caldo do camarão. A mais bela paisagem da alegre praia do Leblon,
no verão carioca. Ar condicionado perfeito. Av. Delfim
Moreira, 696 - Tel.: 227-0090.

DOMINRO
CHURRASCARIA CIDADE DO PORTO - "Febras à Portuguesa" — Prato típico português, divinamente .preparado
nesta Casa de tradição. Além do conhecidíssimo "Bacalhau à Zé do Pipo" - feito à moda da terrinha. Cpo. S.
Cristóvão, 254 - Tel..- 254-1377.
"Lapin

CONCORDE au Curry" - Coelho assado, desossado, preparado ao molho à base de "mango-chutney".
Acompanha maçã ralada e arroz branco. Como sempre, no
"capricho"
do Anaslácio. Música quente é no Special. Rua
Prudente de Moraes, 129 - Tel.:'287-1 354.
Dê o Prato do Dia do Seu Restaurante
pelo tel.: 255-1658

I

ALEMÃO
AUDIOVISUAL INTENSIVO

I

• • • •

1

mm» -a- 288-u%2 mmI
Telefone para
264-6807
e faça uma
assinatura do
JORNAL DO BRASIL

MARIA THEREZA WEISS - "Bobó de Camarão" preparado com leite de coco, "mango chutney", azeite de dendê,
amendoim moído, etc, acompanhado de purê de aipim
e arroz branco. Uhmm! Ao som de piano. R. Vise. Silva
152 - Tel.: 286-3098.

QUINTA-FEIRA

»|t

BOLSA DE ESTUDO PARA O 1P GRAU PROPOR\
CIONAL A RENDA DO PAI E AO
RENDIMENTO DO FILHO

TRATTORIA ROMANA - "Gnocchi alio Champagne" massa feita na Casa, cozida, coberta com molho "Bechamel" à base de carne e champagne. Ao gratin. "Cassata
Ciciliana" — a doçura italiana. Rua Anibal de Mendonça,
36 - Ipanema. Tel.: 287-0105.

L
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Espera-se
para breve a construção dos indispensáveis vestiários e arquibancadas.

"QUARTA-FEIRA

c

Rio de Janeiro,

quarta-feira,

11 de

janeiro de

1978

PÁGINA 3

D

Zózimo

*

No princípio, as
peladas de fim dc tarde
disputadas diariamente no gramado adjacente
ao Viaduto Augusto Frederico Schmidt. na Lagoa, tinham a marcar as metas as camisas dos
participantes.
Pouco depois, as camisas loram substituídas
por pedras, mais sólidas, eficazes.
Ontem, em vez de
pedras, tinha-se evoluído
para estacas, balizas, fincadas na grama, ainda
mais eficientes do que as pedras.

SEGUNDA-FEIRA

3

?

Pouco a pouco

mi

TERÇA-FEIRA"

JORNAL DO BRASIL

Quem também chega no domingo ao Rio é o
Xeque Hiram Hassan, à frente de uma comitiva
de 20 big-shots árabes.
O grupo vem de São Paulo, onde discute a
importação de tecnologia no setor de construção
civil para o Emirado de Dubai.
* * *
No Rio, como não encontrassem hotel disponível para o período carnavalesco, os árabes
optaram pela solução mais simples: compraram
três apartamentos na Vieira Souto.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES
• PEDAGOGIA
s
• LETRAS
3
• TURISMO

O prato do dia
no seu restaurante
predileto

?

Pres. Vargas, 509/16?
222-5921
L. Machado. 29/317 265-5632
Conde de Bonlim. 297/2? 2640740

atrações da noite
carioca
FESTIVAL DO SORVETÃO — A grande atração do verão carioca
iunto a criarçada é, sem dúvida, esta promoção de Luis Mangia
para o Tivoli Park, na Lagoa. Pagando apenas CrS 50,00 (preço
único), V. pode tomar quantos sorvetes quiser e usar todos os
brinquedos do parque à vontade. São mais de 80 toneladas de
sorvete e mais de AO brinquedos modernos e seguros. De 2a. à
6a., a partir das 16 hs., sáb. das 15 hs., dom. e feriado das 10 h.
-*¦*•
+
AS "MULATAS QUE NÃO ESTÃO NO MAPA" - Slogan
que tornou famoso o grupo de mulatas formado por
Oswaldo Sargenteili porá mostrar com graça, talento
e beleza toda a força do samba, o mais importante
"Ziriguídum 78", espefênero musical brasileiro, em
táculo apresentado pelo Oba oba, diariamente. Rua Vise.
de Pirajá, 499 (227-1289/287-6899).

Q

•

"BATUQUE

-*•

+

AND SAMBA SHOW" - O showman Gazolina apresenta,
diariamente, um excelente espetaculo, com esse título, no salão nobre da churrascaria!
Roda Viva (Praia Vermelha). No elenco, a cantora Mar-j
ta Allyson, sambistas, passistas, ritmistas e mulatas sensacionais. Coreografia de Jurandir Palma. Av. PasteurJ
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Nos bastidores de Nova Iorque: Jackie Onassis, Liza Minelli,
o agente Irving Lazar e Bianca Jagger

Pequeno
detalhe

Boas
intenções

Direto
ao lazer

Emerson Fittipaldi está em
Guanijá. preparando-se intensamente para a próxima temporada
de Fórmula-1.

Será lançada cm meados do ano
uma revista dedicada á gastronomia tupiniquim, nos moldes da
bem sucedida revista editada na
França pela dupla Gault c Millau.

O Dr. Ivo Pitanguy
está desde domingo no
Brasil mas só chegou à sua
casa na Gávea na segunda-feira.
Tomou o Concorde em
Paris às 11 da manhã, desceu no Rio às 4 da tarde,
pegou seu avião particular
no próprio aeroporto e às
cinco e meia, já em Angra,
exibia fora dágua na ponta
do arpão o primeiro peixe.

Exibindo uma íorma física
Emerson é o rei
plendorosa,
cooper, correndo diariamente
quilômetros com uma facilidade
pan tosa.

esdo
seis
es-

Como o modelo, a publicação
brasileira apresentará além de um
guia de como c onde comer bem no
Brasil, uma seção com análise de
produtos, artigos, entrevistas, etc.,
enfim, tudo sobre a boa mesa.

A ponto de um passante, diante
do qual o piloto evoluía com a segurança e competência de um exfundista.
deixando
perimentado
seus companheiros de cooper léguas
atrás, fazer o seguinte comentário:
— É perfeito, imbativel. O que
atrapalha é o carro.

•

Na parte editorial figurarão aiguns dos nomes que formavam nas
fileiras da finada e de saudosa memória Confraria dos Gastrónomos.

•

•

•

•

PRIORIDADE

•

O intenso movimento de
aviões no Aeroporto Internacional do Rio tornou ínsuficlente o número de passarelas
Num certo sentido, mantendo a
telescópicas, o meio mais rãpido e confortável de estabelinha de raciocínio da TV, pode-se
inclusive chegar à conclusão de que [ lecer a ligação aviáo-aeroporto tanto jiara quem chega coo tênis consegue ser mais violento
mo
para quem parte.
Basta
os
inverter
do que o boxe.
alvos.
Sendo insuficientes para
atender a todo.s os vôos, doUm tenista ágil e lépido, sobremestiços e internacionais, há
tudo se equipado com unia raquete
que estabelecer um critério
de metal, será perfeitamente capaz
de prioridade, que .só pode ser
de entrar num ringue c enfrentar
o dc dar preferencia aos
aviões que chegam do exteum lutador de boxe. E ganhar, rarior.
chando-lhe, por exemplo, o crânio.

MAL COMPARANDO
Tentou-se anteontem na tclevi- !
são comparar a violência do tênis j
jogado hoje pelos grandes campeões j
com a do boxe. Seriam idênticas.
Pode-se até admitir que um
cruzado de Mulianiniad Ali produza
um impacto semelhante ao de uma i
raquetada desferida
por um dos j
praticantes do chamado tênis-força — um smash de Jimmy Connors,
por exemplo.
Em matéria de violência, entretanto, a tese, cm que pese a sua
originalidade, esbarra num pequeno
pormenor: as raquetadas são dadas j
em bolas enquanto os socos alve- j
jam o rosto dos adversários.

•

Mas a um lutador será impôssivel disputar um partida de tênis
batendo na bola com luvas de boxe.

•

O contrato do ano
Um embale de gigantes travado entre um consórcio formado pela
Philips (holandesa I e Ericsson
tsueca) e a ITT americana acaba
de ser vencido pelo primeiro.
Os dois, o consórcio e a ITT,
disputavam o gordo contrato para
a reformulação e ampliação de to-

do o sistema de telecomunicações
da Arábia Saudita num total superior a 3 bilhões de dólares.
• A ITT, derrotada, tinha como
certo ganhar a concorrência, tendo
investido, só na preparação da proposta apresentada a Riyad, nada
menos de 8 milhões de dólares.

E comum hoje um jato
chegar do exterior, depois de
12. 14 ou mais horas de vôo, e
despejar seus passageiros em
plena pista, amontoando-os
num ônibus, só porque as
passarelas estão ocupadas no
atendimento a aviões que
chegam de Brasília, Belo Horizonte ou Salvador, trajetos
rápidos fe pouco cansativos.
Entre um passageiro que
está viajando há 12 horas e
outro que mal acabou de su-.
bir no avião, é óbvio que o
primeiro merece dispor de
mais conforto.
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TOM & VINÍCIUS SÓ ATÉ DIA 28 - O espetáculo que
o Canecão vem apresentando com Tom Jobim, Vinícíus de Morais, Miucha e Toquinho, encerra sua temporada no próximo dia 28, devido as festividades car983 naval es ca 5 realizadas por esta casa noturna tradicionalmente. Em cartaz de quarta a sábado (duas sessões).
Faça sua reserva logo, logo.
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LISBOA A NOITE — É como se você estivesse num da"apontamentos"
lisboetas típicos e cheios de enqueles
canto. Show com Paula Ribas, Luiz N'Gambi, Manoel
Tavcira, Maria Toreza Quinta e guitarristas: "Navegar, .
é Preciso". Cozinha internacional e típica Garrafeira!
selecionada. Rua Pompeu Loureiro, 99. Tel.: 255-1958.
Ambiente requintado e acolhedor.
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TEMPORÃO" — Este é o novo esquema
do Rincão-Rio, a mais elegante churrascaria da Tijuca:
show-baile com Pedrlnho Rodrigues, Grupo Resedá e
orquestra Rincão, de lerca a domingo, às 22h30m (6a.
e sáb. às 23h). Apresentação dos sambas enredos de
78, Carnaval de Lamartine Babo e as marchinhas de
sucesso em todos os tempos (248-3663).
*."+¦
+
TEM VESPERAL NO NACIONAL - O musical "Brasil
em Três Tempos", em cartaz no Nacional-Rio, também
estará sendo apresentado cm vespcral, às 17 hs, nos
dias 12, 15, 19, 22 e 29 do corrente. Ingresso: CrS
50,00 (consumação à parle). No elenco, Paula Ribas,
Sivuca, Nora Ney, Jorge Goulart, Alberto Gino entre
outros. Res.: 399-0100 / Ramal 33.
"VOLTA
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AO BRASIL EM 80 MINUTOS" — Um espetaculo que mostra a música popular brasileira, através
dos seus gêneros mais representativos e dos seus ritmos mais contagíartes, num verdadeiro tour por todos
os redutos onde brotaram as raízes da mpb, apresentado por Ivon Curi o grande elenco de ritmistas e
Cartaz
do
Sambão
& Sinhá
Sjríiulátas,
(237-5368
/
'"
256-1871).
¦*-¦*+
O OUE É OUE A CHINEZINHA TEM - Inaugurado, na mais famosa
rua de Ipanema, o restaurante típico A Chineiinha oferece a culinária cantonesa da província de Kwangfung, os pratos quentes e
condimentados de Szechwan, as saladas de Shanghai, as carnes
assadas de Peiping, num total de 111 sugesloes preparadas por
Chen, chef vindo diretamente dc Pequim. Preço médio por pessoa:
sessenta cruzeiros. Rua Montenegro, 288 — Ipanema.
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PRESENÇA
BRASILEIRA

Hocla-viva
Lourdes
e François GobinDaudé partiram ontem de volta a
Nova Iorque.
Graziella e Buby Lconetti alugaram casa em Angra para a temporada de verão.
Apresenta-se este ano no Kio,
na Sala Cecília Meireles, o conjunto alemão de música barroca
Colegium Aurium.
Adelaide e Ari dc Castro recebem um grupo pequeno de amigos
para jantar na quinta-feira.
Premiadissimo como cenógrafo
(dois Molière, entre outros), Marcos Fláksman estréia na sextafeira como diretor levando á cena
a peça Nó Cego, de Carlos Vereda.

Além da direção, Marcos assina
também a cenografia e os figurinos. Só não entra em campo.
Noêmia e Leopoldo di Motlola
seguem dia 25 para uma temporada em Cortina d'Ampczzo.
Os professores Jesus Zerbini e
Ricardo Veronese receberam da
Pan-American Medicai Association,
de Nova Iorque, o título de Doctor
of Humanities.
A Embaixatriz Lais Gouthier
seguiu ontem para Brasília. Passa
lá uma semana hospedada com a
irmã, Lilian Rossi de Montalera.
O Sr José Willemsens Júnior
festeja amanhã intimamente em
Petrópolis seu aniversário.

O Brasil participará, entre
março e outubro, de sete
grandes feiras do Leste Europeu, todas de natureza económica, vendendo bens de consumo e produtos de mecanica leve e média.
Já está confirmada a presença brasileira nas feiras de
Leipzig,
Brno,
Bucareste,
Plozdiv, Zagreb, Budapeste e
Poznam.
Em todas elas a participação dos empresários será coordenada pela Comissão do
Leste Europeu do Itamarati.

60 ANOS
A VEZ DA AMÉRICA DO SUL
A IATA promove em meados de
abril uma conferência internacional sobre turismo e transporte aéroo na Cidade do México.
Na ocasião, a entidade deverá
receber pela primeira vez reivindicações cm bloco, veementes, das
empresas aéreas da América do Sul
a ela filiadas, pedindo um reestudo urgente de tarifas.
Pedem, em última análise, uma
uniformização de preços para aca-

bar com a desigualdade de tarifas,
muito mais caras nas rotas da
América do Sul do que no restante
do mundo.
• Não será surpresa, inclusive, se,
negadas as reivindicações das companhias aéreas, surgir um movimento de abandono em grupo dos
quadros da IATA, a exemplo do que
diversas companhias européias já
fizeram.

A enorme família dos Lara Resende se reúne amanhã
na basílica dc Nossa Senhora
dc Lourdes. cm Belo Horizonte, para a missa comemorativa dos 60 anos de casados do
professor c Sru Antônio dc
Lara Resende.
Convidam seus 14 lilhos
— Gilberto, Olavo. Oito. Vicente, Fernando. Maria du
Mareio,
Conceição. Geraldo,
Teresinha. Julietinha, Acilio.
Maria Lúcia. Glorinha c Luís.
além dc genros. Jioras, netos c
bisnetos.
Zózimo

Burrozo

tio Amaral
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José Carlos
Oliveira
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INCIDENTE

Ê0^'

COM VODCA

L

que estavam em Belgrado
dois áeputaáos britânicos, um conservaáor e o outro trabalhista. Participavam de uma Conferência Interporia/MAGINEM
mentar, daquelas que as pessoas faIam, falam, c no final não acontece nada. Numa pausa para biritas e canapés, Greville
Janner — o trabalhista — e seu companheiro conservador, encontraram-se com o delegado soviético, o camarada Lunkov.
Que bom estarmos aqui, reunidos à
margem dos trabalhos oficiais — disse Janner.
Também acho isso ótimo — respondeu Lunkov. — Aliás, se me permitem, gostaria de brindar a essa feliz circunstancia.
Os três ergueram cálices de voãca e —
pluc! — esvaziaram-nos à moda russa. Imcdiatamente, o garçon surgiu com uma garrafa e serviu outra roãaâa de vodca.
Eu, par minha vez, gostaria de brindar à amizade que une os nossos respectivos povos — propôs Greville Janner. — Longa vida aos povos da Grã-Bretanha e URSS,
que se estimam por cima e por baixo das desavenças ideológicas que nos separam!
Longa vida aos trabalhadores de ambos os países! — emendou Lunkov. E —
pluc! — os três engoliram a legítima vodca
gelada, ardente e propícia à aproximação
fraterna entre os homens.
Trinta e tantos cálices áepois, o companheiro de Greville Janner, deputado conservador — cujo nome não consta do despacho
jornalístico ue nanu esse episódio — vendo
que os três empunhavam uma nova talagada
de aguardente, cutucou seu companheiro
trabalhista:
Vamos lá, Greville — disse. — Não se
esueça do presente que nós trouxemos de
Londres...
Oli! — fez o ilustre representante trabalhista. — Não é que eu ia me esquecendo?
Sim, camarada Lunkov... Aqui está, debaixo
do meu braço, uma lembrancinha que trouxe
da Inglaterra para lhe entregar...
Mas quanta amabilidade! — comentou satisfeito o soviético. — Brindemos então
a isso também!
Vupt! — os três ao mesmo tempo esvaziaram os cálices. Depois de estalar a língua,
o comunista indagou:
Mas que lembrança é essa, afinal?
Bem — explicou Greville Janner, subitamente sério. — Em nome de 300 colegas
nossos, do Parlamento britânico, desejamos
que você entregue um livrinho ao dissidente
Anatoly Sharanski. Ele está na cadeia,
acusado de não ver com bons olhos o paraíso
soviético.
Descutyem — retrucou Lunkov —
mas em meu país não há dissidentes. O que
há são traidores, vendidos ao i7?iperialismo
ocidental, ou então esquizofrênicos, incapazes
ãe reconhecer a realiãaáe maravilhosa que os
rodeia... Esse negócio de "dissidente" é propaganda fascista...
Está bem, não entraremos no mérito
da questão — conceãeu o inglês. — Seja qual
for o motivo, o fato é que ele está na caáeia.
E quem quer que esteja na cadeia terá seu sofrimento minorado ao lhe cair nas mãos um
bom livro. Nós, parlamentares britânicos,
nem pretendemos que você entregue o nosso
presente diretamente a ele. Basta que, cheganão em Moscou, introduza esse livro num
envelope oficial — portanto acima ãe qualquer suspeita — e o coloque no Correio, endereçaão ao camarada Sharanski.
Passou o garçom, encheu os cálices, mas
desta vez ninguém brindou. Ficaram parados,
face a face, abestalhados ante as dificuldades
que a política intromete entre os homens de
boa vontade. Finalmente, Lunkov falou:
Pensando bem, um livro não é lá
grande coisa. Posso perfeitamente fazer o que vocês me pedem. Mas ãe que obra se trata, posso saber?
E' a Bíblia! — anunciou Greville Janner.
Oh não! oh não! oh não! —
gemeu o
camarada Lunkov, deixando cair seu cálice,
que se espatifou no chão, c sainâo a correr
por entre os delegados internacionais reunidos em Belgrado. Alguns dias depois, relalando esse incidente ao Chanceler David Oioen,
em Londres, Janner considerou-o "afrontoso".
O comunista havia fugido da Bíblia como o
Diabo foge da cruz!
E vocês esperavam que ele fizesse o
quê? — ponderou o Chanceler britânico. A
Biblia, vista ãe Moscou, é livro tão subversivo que nela se descreve como foi que um homem chamado Jesus operou o milagre da muiliplicação dos pães. Isso, nenhum Plano Quinquenal, desde Stalin, consegum até hoje. Tanto que eles continuam comprando trigo nos
Estados Unidos.
E tanto discutiram, a partir daí, o jascinante paradoxo, que acabaram esquecendo
que, com Cristo ou sem Cristo, com Bíblia ou
sem Bíblia, um homem chamado Anatoly Sharanski continua apodrecendo numa prisão de
Estado.

K%
¦ UITOS adeptos dos
famosos clubes masculiríos da InglaterÀ-T-HL ra têm previsto um
futuro sombrio para os tradicionais estabelecimentos,
alguns
chegando mesmo
a acreditar
que csta.s instituições não durarão mais de 10 anos. Diversos
clubes se encontram, pela primeira vez em várias décadas,
numa fase de séria crise financeira. recolhendo doações extras
de seus membros para se manter. O Royal Automobile Clube,
uma das mais famosas entidades do gênero na Inglaterra,
tem promovido reuniões gerais
entre seus 8 mil sócios para decidir se levantam um capital de
CrS 48 milhões para sua manutenção nos próximos quatro
anos, ou se simplesmente resolvem fechar o clube, vender a
sede e dividir o valor do prédio
entre todos o.s sócios — já que a
sede do RAC. como a de todos
os clubes privados de Londres,
pertence a seus membros.
E a situação financeira do
RAC é semelhante à de todos os
40 clubes do gênero existentes
em Londres, contrastando com
a situação no final da década de
60, quando a maioria dele.s gozava de considerável prosperldade. O conforto e relaxamento
que oferecem, o serviço tradicional, a comida relativamente barata (alguns têm o prato do dia
ao preço de CrS 32 além de bibliotecas invejáveis, constituíam
um lazer a preços bastante razoáveis para as anuidades pagas pelos sócios, que variam de
Cr$ 64 a CrS 3 mil 200.
A partir cie 1974, porém, a
crise econômica que atingiu a
Inglaterra p que se refletiu nos
clubes, desde o salário dos funcionários até o custo de manutenção da própria entidade, fizeram com que os clubes subissem drasticamente a anuidade
cobrada aos sócios. Muitos asso-

[ ciados que freqüentavam esses
estabelecimentos
a
passaram
restringir seu número de títulos,
ligado
apenas
permanecendo
àquele mais conveniente. O RAC
por exemplo, perdeu 3 mil sócios desde 1972.
Mas a previsão de alguns
membros de clubes em relação a
seu curto tempo de duração é
considerada pessimista e irreal
por outros, como afirma o Sr Richard Femvick, membro do Turf
Club:
— Nem todos os clubes estão
indo à falência. Alguns estão fiorescendo c outros decaindo. É
apenas uma questão de fase, tão
passageira quanto em qualquer
outro ramo de negócios. A crise
de alguns dos clubes deve-se basicamente ao fato de que muitos
dos sócios não estão dispostos a
se adaptar a modificações impôstas pela época em que vivemos.
Isto significa dizer que alguns
dos clubes terão que se juntar a
outros, a fim de diminuir a despesa de dois com a união das
rendas. Mas essa associação pode
ser muito difícil na maior parte
dos casos, devido às fortes tradições de cada clube.
Na verdade, as tradições dos
clubes ingleses permanecem intactas desde os tempos de Charles Dickens. Nos restaurantes dos
clubes por exemplo, não há taxa
de serviço dos garçons, o que
constitui uma das mais arraigadas regras dos clubes tradicionais. E os restaurantes representam atualmente uma das principais fontes de renda dos clubes,
já que, mantendo preços baixos
aliados ao serviço tradicional,
continuam atraindo seus membrós. Da mesma forma, os interessados em oferecer festas ou
banquetes particulares
têm-se
mantido fiéis aos salões dos chibes, mesmo porque dificilmente
o.s salões de hotéis contam com
a atmosfera
sofisticadameni?

i antiga, de mobílias legítimas dos
! séculos XVIII c XIX.
No
entanto,
muitos
dos
! administradores desses clubes coI meçam a procurar soluções para
1 não
permitir a falência completa dos estabelecimentos, sem pre! judicar o lado mais tradicional
dessas instituições. Os secretários
estão começando a se unir numa
campanha não oficial de modificações nas regras a fim de atrair
um público mais jovem e maior.
Para o Sr James Butler, secretario do Banker's Club, a renovação
de membros é essencial, desde
que com isso a atmosfera não se
modifique:
--- Há "poucos meses, me
senti administrando uma clinica
geriátrica e não um clube de lazer. Senti que precisávamos-trazer os jovens também para os
clubes, a fim de ouvi-los e desta
forma trocar informações e experièncias. Entrei em contato
com outros gerentes para discutirmos a possibilidade, que foi
aceita, infelizmente, por muito
poucos. Na minha opinião, porém, já tinha um número suficiente de adeptos para começar
a nova experiência. Para que
isso fosse possível tivemos, no
entanto, que criar uma anuidade mais barata, a fim de que o
jovem, que ainda está começando num emprego e que principalmente, ainda não sabe se vai
permanecer freqüentando
por
muito tempo os "arcaicos" salões londrinos, pudesse também
ter sua oportunidade. Desde que
começamos a promoção, conseguimos atrair 15 novos membros, todos abaixo de 30 anos de
idade.

I
'
;
í
í

pertencer ao Banker's é que o
novo membro pertença à classe
bancária, que seja inglês e que
tenha uma propriedade imobiliaria em território inglês. O
próximo passo é entrar na lista
. de espera e ter todas as refeI rências checadas e aprovadas
I por um conselho de membros do
! clube, que muda a cada três
I anos. Quando o membro é aceii to, é recebido pelo conselho que
! normalmente o convida para
| jantar no clube e a partir daí é
í freqüentar e fazer os contatos.
I John Mac Intyre, de 23 anos,
: entrou para o Banker's Club em
' julho passado e diz-se extremamente satisfeito:
— Minha família sempre fre; quentou os clubes londrinos e
¦ desde menino que penso em me
i associar. A maioria dos meus
j amigos também começa a penI sar no assunto. Apesar de gos! tarmos da agitação das discotecas e boates, há uma tradição
inglesa já absorvida por nós jo| vens, com relação aos clubes. E
nos dias que precisamos de paz
e tranqüilidade, trocamos as
discotecas pelos clubes, para jogar ou simplesmente conversar.
Mas a aproximação de novos
membros ainda não se mostrou
suficiente para superar a crise
financeira. Não é apenas a manutenção interna do prédio e o
salário dos empregados que necessitam ser contrabalançados.
Há também, e principalmente, o
fator da valorização imobiliária
e seus conseqüentes reflexos. A
maioria dos clubes concentra-se
entre a Oxford Street e o St. Jame's Park; dentro dessa área,
estão não só as propriedades
mais luxuosas e caras de Lonanuidade do Banker's
Club para os sócios dres, mas também as mais anticom menos de 25 anos gas e de maior valor para o EsA
é de CrS 800, enquanto tado. Por essa razão, a manuten- j
que a anuidade tradicional é de ção das fachadas externas de !
Cr$ 2 mil 880.
alguns dos clubes exige um InA condição necessária para vestimento de no mínimo Cr$ 4 :

I milhões 800 mil a cada quatro
I anos.
Algumas tradições são realmente respeitadas pelos clubes
exclusivos. O Whitc's por exempio até hoje nunca aceitou um
membro ou empregado do sexo
feminino. Os poucos que aceitam membros femininos normalmente reservam determinacios salões só para as mulheres.
Essa separação radical já causou muitas queixas, inclusive a
de uma senhora que publicou
uma carta num jornal de grande circulação londrino, contando que ao perguntar onde ficava
o banheiro lhe mostraram uma
porta na qual estava
pregada
uma placa dizendo "Senhoras e
Bagagem".
Para o.s administradores do
Arts Club no entanto, a técnica para sobrevivência deve ser
oposta: aceitar e tratar com
igualdade membros femininos e
masculinos: promover palestras
de especialistas nas mais diversas atividades; um eventual jantar com músicos tocando citara;
uma discoteca no porão e uma
sala para crianças com brinquedos especiais. Na opinião de
Mark Davidson. membro do
Arts Club há 15 anos, as modiíicações são inevitáveis e mais
que isso. uma prova de inteligência:
— Por maior que seja a boa
vontade de manter as tradições,
tudo tem um limite. Não se pode negar o mundo do lado de
fora. mesmo porque, caso a pessoa esteja fechada dentro do
clube com as janelas trancadas,
haverá sempre uma buzina ou
um telefone que não pára de tocar e que reflete nada mais do
que o ritmo de uma grande eidade do século XX. As evoluções
fazem parte até mesmo do processo de busca do lazer, por mais
tradicional que cie seja.
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JOÃO GILBERTO/" A
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MELHOR VOCALISTA DE JAZZ-7" INDICAÇÃO
PARA
O PRÊMIO
GRAMMY
Hollywood,
Califórnia
João Gilberto, com seu disco
Amoroso, foi um dos indicados
para o Prêmio Grammy da Academia Nacional de Gravação,
Artes e Ciências, na categoria de
melhor vocalista de jazz de
1977, segundo uma lista divulgada ontem à noite.
O maior número de indicações (seis) foi obtido pelo conjunto The Eagles e seu disco Hotel Califórnia, seguido de Linda
Ronstadl, e seu disco Bliie Bayou
i cinco i. Os vencedores serão
anunciados num show transmltido por uma rede nacional de
televisão no dia 23 de fevereiro.

OS INDICADOS AO. GRAMMY
Melhor Disco tio Ano
Hotel Califórnia, The Eagles
Bluc Bayou, Linda Ronstadt
Don'i it Make My Brown Eycs Bluc, Crystal
Gayie
Love Themc from A Star is Born, Barbra
Streisand
Yimi l.ifihl tip My Life, Debby Boone
Melhor LI" tio Ano
Hotel Califórnia, The Eagles
Aja, Stcely Dan
.IT, James Taylor
liumours, Flectwood Mac
Star Wárs, Orquestra Sinfônica de Londres
.Melhor Música
Don'1 Malte My Brown Eycs Bine
Love Thcine From a Star is BÓrri
Vou Light iip My Life
Nobody Does it Beltcr
Southern Nighls
Melhor Cantora de Música Pop
Linda Ronstadt, Bine Bayou
Barbra Streisand, Love Themc From a Star
is Bom
Debby Boone. You Lig-ht up My Life
Dolly Parton. Hcre You Come Àgain
CarJy Simon, Nóbody Does it Beltcr
Melhor Cantor de Música Pop
Engelbert Húmperdlnck, Afler lhe Lovin'
James Taylor, Handy Man

Andy Gibb, I Just Wanl to be Your livcry
Ihing
Stèphén Bishop, On and On
Leo Sayer, When i Necd You
Melhor Conjunto Vocal de Música Pop
The Eagles. Hotel Califórnia
Steely Dan, Aja
Crosby. Stills And Nash, Csn
Bee Gees, How Deep is Your Love
Flectwood Mac, Runioiirs
.Melhor cantora de Rhytiíi and Bines
Aretha Franklin, Break it to Me Gcntly
Thelma Houston, Don'1 Leave Me This Way
Dorothy Moore, I Belicve You
Natalie Cole. IVe Gol Love in My Minei
Diana Ross, Your Love is so Good For Me
Melhor Cantor de Rhylm and Bines
Joe Tex, Ain't Gonna Bump no More
Marvin Gaye, Gol to Give it pu (Pari 1)
B. B. King, lis Jiist a Matter of Time
Johnny Watson, A Real Mother for Ya
Lou Rawls, Unmistakably Lou
Melhor Música de Rhytm and Blucs
Best of My Love
Brick House
I)on't Leave nic This Way
Easy
You Make Me Fcel Likc Daneing
Melhor Cantora de Música Country
Barbara Maneiro!!, Aftcr lhe Lovin'

Chystal Gayle, Don'1 it Make My Brown
Eyes Bine
Emmylou Harris, Making Believc
Janie Fricke, Whafre You Doing Tonighl
Dolly Parton, Higher and Higher
Melhor Cantor de Música Country
Larry Gatlin, I Dori't Wanna Cry
Ronnie Milsap, Tt Was Almost Like a SongKenny Rogers, Lcille
Waylon Jennings, Luckenbach, Texas
Jerry Jeff Walker, Mr Bojanglcs
Melhor Música Country
Desesperado
Don'1 it Make My Brown Kycs Blue
It Was Almost Like a Song
Lucille
Luckenbach, Texas
Melhor Interprete Vocal de Jazz
João Gilberto, Amoroso
Carmen Mcrae, Carmen Mcrae at lhe Great
American Music Hall
Helen Merrill, Hclen Merrill — John Lewis
Irene Kral, Kral Space
AI Jarrcau, Look to The Rainbow
Melhor Instrumentista de Jazz
John Coltrane, Afro Blue Imprcssion»
Hank Jones, Bop Redux
Oscar Peterson, The Giants
Jaco Pastorius, Heavy Weather
Phil Woods. The Phil Wootls Six — Llve
From lhe Showboat.
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SIMONE DE
BEAUVOIR, 70 ANOS

O SEGUNDO SEXO AINDA É O MESMO
"NINGUÉM NASCE MULHER:
TORNA-SE"

L^fpnB

Correspondente

que

PARIS
DECRETA A VOLTA
DA MULHER
ELEGANTE
'
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«Ir
Paris começa a preocupar-se com
as tendências para a próxima primavera, tempo que combina com alguns
dias de chuva do nosso verão, em que
os vestidos superdecotados são obrigados a esperar por temperaturas mais
quentes.
Os estilistas franceses apressamse e escolhem as cores que deverão predominar, como os amarelos, brilhantes
t*omo o sol, os tons da aurora, pastéis
delicados e, para a noite, os azuis fortes, os pretos, os cinzas e ocres. ,Os tecidos são o algodão, linho, fio de Escócia, voiles estampados, e mousselines
(transparentes. Sem muita fantasia, os
primeiros modelos mostram uma moda
clássica, feminina onde a elegância está em primeiro lugar.
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A mousseline
serve

perfeitamente
ao plisse
soleil

c

aos pequenos
babados
dos punhos,
cavas e decole
do vestido
bem
comportado,
ideal para
casamento
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O clássico
tailleur,
sempre na
moda.
variando
somente no
comprimento
do casaco, no
menor ou
maior número
de pregas.
Este é de
linho grosso,
complementado por
blusa de seda
sem gola

Para qualquer ocasião o
vestido informal em estamparia miúda
preso ao corpo por um cinto
fino. No pescoço, as pérolas que
voltam a se. impor.

O bordado inglês delicado faz
o feitio do vestido leve, claro,
cujos detalhes estão
na. faixa que serve de cinto c
na pequena flor do decote
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se

precisa
conhecer
é oferecida.
A câmara
não
niente"
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"Toda a
verdade

emancipação das mulheres. Essa hostilidade os torna
multo mais agressivos e muito mais perigosos do que
nunca".
De certo, Simone admite que, mesmo assim, ocorreu alguma emancipação. No plano sexual, por exem"Há emancipação
devido á contracepção e à lepio:
galização do aborto, mas isso não é grande coisa, porque a verdadeira independência não se dá ai, e sim
no plano do trabalho, da situação econômica e das
possibilidades de ganhar a vida. Neste domínio, os resultados são ainda mediocres".
"Existem algumas mulheres (que
nós, as femínistas radicais chamamos de mulheres-áliblsi capazes de
ganhar a vida tão bem quanto os homens, mas elas são
raras, ainda. Somente cm casos excepcionais os pais
investem na educação de uma moça tanto quanto na
de um rapaz".
E o pior, para a escritora, é que quando as carreiras antigamente reservadas aos homens se abrem
para as mulheres ocorre um fenômeno curioso: o trabalho perde todo o prestigio. "Por exemplo, na URSS
há uma feminização da Medicina. Quase todos os medicos são mulheres. Hoje, alguém que se dedica à Medicina tem a mesma consideração que antigamente
tinham aqueles que se dedicavam à Enfermagem".
Mas para esta feminista que aderiu ao radicalismo a luta é uma constante colocação de problemas.
Assim, a necessidade de trabalhar para ganhar a independência econômica é antagônica a um principio
das feministas: a recusa do poder tal qual é concebido pelos homens. "O que chamamos de feminismo radical", explica, "não se confunde com tomar o lugar
dos homens, recair nos mesmos defeitos que eles. A.s
qualidades singulares que as mulheres podem ter são
uma conseqüência da opressão que se exerce contra
elas. As mulheres não têm esse tipo de rivalidade forcada dos homens, nem sua seriedade de fachada, a
noção de que têm um papel a representar ou gosto peto poder". Para Simone de Beauvoir. existe um novo
tipo de esperança, porque o feminismo hoje representa uma força.
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Arleile Clmbrol
Paris — "Tudo que li, vi, aprendi nesses últimos
30 anos me confirma a tese de que ninguém nasce mullier: torna-se. Fabrica-se a feminilidade como se fabrica também a masculinidade, a virilidade". A'declaração é de Simone de Beauvoir, que completou 70 anos
segunda-feira passada e consentiu numa entrevista ao
Le Monde, feita por um jornalista do sexo masculino,
Pierre Vianson Ponte, sobre seu tema favorito, o feminismo.
Para a companheira de Jean-Paul Sartre, a situação da mulher na sociedade contemporânea não evoluiu. Trinta anos depois de escrever o Segundo Sexo,
base de todo o feminismo atual, Simone lembra o livro
de uma italiana Do Lado das Moças, para explicar
o empreendimento da sociedade que.' "desde os primeiros dias da criança, macho ou fêmea, impõe-se de
modo a fabricar a partir dai, de acordo com as exigências da nossa civilização, algo que passa a se chamar um homem e uma mulher, algo que passa a se
chamar feminino ou masculino".
A escritora mudou, porém, de opinião quanto às
soluções apresentadas para solucionar o estado de coisas que ela reprova: se, há 30 anos, Simone de Beauvoir pensava que a vitória do socialismo modificaria
as discriminações sexuais, ela hoje está convencida do
contrário. 'Cheguei a pensar que a vitória das mulheres seria ligada ao surgimento do socialismo. Ora, o
socialismo é um sonho, não existe em lugar algum.
Os paises a que chamamos de socialistas, hoje, não o
são, absolutamente. E, por outro lado, nos paises ditos
socialistas, a situação das mulheres não é melhor que
nos paises capitalistas".
Simone reconhece, entretanto, que na URSS as
mulheres trabalham mais (em tarefas visíveis) do que
nos outros paises. E, para ela, o trabalho é um elemento essencial na luta feminina: "A mulher deve
conquistar sua independência econômica".
O certo é que no conjunto, afirma, a situação da
mulher não melhorou, e em alguns casos chegou a
piorar. Simone acha que a violência contra as mulheres tornou-se hoje mais grave: "Acho que existe uma
hostilidade dos homens que se origina justamente da
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BOB
DYLAN
X

IGOR A EM FRET
2 E
%TRAS DAS CÂMAR n

John
Tho

Joni
Mitchell,
Joan Baez
e Bob Dylan

Rockwell

New York

Time»

Dylan é o lider prati- fortavclmentc na poltrona. — Eu timento que brota da
experiência.
Inconteste
camente
da senti que havia cada vez mais con- O que esse filme faz é criar uma
bâmúsica popular america- trole. mas não tive tanto controle talha entre a realidade e a Ilusão.
SOBna, ou
pelo menos da mú- quanto gostaria, em termos do que Analisa a natureza básica do hosica popular americana branca. E' eu pensara antes. Foi um filme fei- mem como sendo a dualidade —
o maior destacado ex-cantor de to sem roteiro. Havia idéias desde entre as trevas e a luz, entre a licanções folk e atualmente de rocfc, o inicio, mas grande parte da ação berdade e a opressão. Todos temos
um poeta místico e evocativo, com- se desenvolveu à medida que o fa- muitos nomes e nosso próprio nopositor comovente e intérprete ele- ziamos. Muita coisa foi improvisa- me real está profundamente dentro
trizante. Mas nunca se contentou da. mas só dentro de csrtas regras. de nós. O que projetamos não é
com tudo isso. Escreveu um roman- Ninguém sabia como os improvisos um nome, mas energia, e energia
ce. publicou um livro de seus escri- iam encaixar-se. £14 sabia, porque não tem nome. Não importa o que
tos e desenhos, apareceu em dois estava por trás deles.
as pessoas pensem que estão vendo
Dylan nega qualquer alusão nesse filme, mas o que elas sintam.
filmes sobre ele mesmo e fez um
papel fictício em outro — e conti- literária ao título, que, como muita
São idéias excelentes, mas
a
nua a oferecer seus serviços em be- coisa no filme, só lhes ocorreu de- verdadeira
o público,
questão
neficio de causas políticas contro- pois de terem começado a filmar. quando o filme for para
distribuído, é
Ele adianta apenas que os dois saber se
vertidas.
Dylan conseguiu molda"só
nomes
são
duas pessoas, lou- las numa
Agora, Dylan está para apreforma cinematográfica
sentar-se ao público sob outro dis- camente apaixonadas". O fato de artisticamente
ou se a
farce — o de cineasta. Seu filme as duas pessoas serem interpreta- inexperiência e persuasiva,
o excesso de condas
ele
mulher
e
por
será
sua
de
Renaldo and Clara, de quatro hofiança amorteceram o seu impacras, deve estrear em Nova Iorque, especial interesse para os fãs do to. O
próprio Dylan não crê que o
cantor,
particularmente
porque,
Los Angeles e Minneapolis a 25 de
desde a conclusão da montagem, público potencial do filme venha
Ele
o
escreveu
janeiro.
produziu,
a ser repelido por sua complexida(até onde a obra foi escrita), diri- Dylan e a mulher envolveram-se de
e duração.
em
um
Irado
de
divórcio,
processo
giu e participou da montagem.
— Tivemos problema
Também é o astro, e está distri- inclusive com equipss de detetives
para
buindo-o. E embora geralmente te- escoltando os cinco filhos do casal montá-lo, reduzindo-o — ele admide
um lado para outro. Entre as te — mas o filme devia ser longo
nha mantido uma certa distancia
cenas de maior força do filme, ha desde o inicio. Para algumas
da imprensa, agora, chega mesmo a Dylan,
a mulher e Joan Baez, soas, tem qua too horas a mais. pesNão
talar do filme.
amante dele uma década atrás, e um problema de tempo. O
proRenaldo and Clara confundirá vestida como uma misteriosa mu
blema é de concentração. Quatro
e aborrecerá tanta gente quanto lher levando uma rosa (e
anfascinará. Embora inclua longos tes de entrar num prédio que, en. horas não é tempo demasiado papara
ra concentrar-se.
trechos de concertos da Rolling contrar os outros dois, é desempeThunder Revue, a tournée do Bi- nhada pela Sra Dylan). Essas ceesta conversa, torna-se
centenário que ele organizou em nas são intercaladas com Dylan
logo claro que Dylan man197G com intérpretes como Joan cantando seu Sad-Eyed Lady of the
Baez, Ronee Blakley, Bob Neuwrith, Loiolands (que ele diz ter compôs- PORteve controle criativo e flnanceiro sobre seu filme,
Allen Ginsberg, Ramblin' Jack El- to para a esposa) e Sara. Mas apeliot, Roger McGuinn, Mick Ronson sar de tudo isso, o cantor insiste devido a uma profunda desconfiane Joni Mitchell, não se trata de em que o conhecimento de sua vida ça dos métodos convencionais da
modo algum de um filme sobre uma privada ou da miríade de músicos Indústria cinematográfica ameriduvidava que o
tournée de rock and roll. Ligando mais ou menos obscuros do Rolling cana, e porque
os trechos de concerto e dando-lhe Thunder que vagueiam pelo filme sistema de estúdio compreendesse
um contexto dramático, há séries não é importante para sua com- suas idéias ou lhe permitisse fazer o que queria.
em grande parte não narrativas de preensão ou desfruto.
— Fazemos nossos filmes um
imagens que se repetem, cenas se— Não creio que seja impormiimprovisadas e interpretações tante se o público conhece alguém pouco diferente da maioria
das
espontâneas.
no filme ou não — ele diz. Bem, pessoas. Já trabalhei em filmes
O pouco de história que há enpoderia ser um pouquinho impor- (notadamente Pat Garrett and Billy
tante. Mas não faríamos o filme the Kid, de Sam Peckimpah, em
volve as tribulações sobretudo ronem gastaríamos tanto tempo e que ele fez um papel destacado), e
manticas de um cantor de cara de
dinheiro nele — Renaldo and Cia- não há modo de se fazer um filme
palhaço chamado Renaldo (Dylan),
ra custou 1 milhão 250 mil dólares,
realmente criativo num sistema que
especialmente em relação ao amor
de sua vida (Clara, interpretada sem contar de 400 mil a 600 mil gera tanto descontentamento.
A
investidos no lançamento inicial gente precisa ter sua própria equipela mulher dele, Sara) e uma munas
três
cidades
—
citadas
se pe e seu próprio pessoal para falher de seu passado (Baez). Mas
achássemos que era apenas um zê-lo.
essas cenas são de longe superafilme pessoal para quem conhece
Do mesmo modo que acontedas em número por outras em que
as pessoas nele. Se o público se
os vários cantores do Rolling Thunceu com a produção, Renald and
preocupar
em
saber
quem partici- Clara está sendo distribuído
der ora fazem eles próprios, ora
pela
pa, não receberá o filme como derecém-fundada Circuit Films, dipersonagens mais ou menos fieciove.
rígida pelo irmão de Dylan, David
nalizados, inventados por eles ou
— A gente não
pode estar no Zimmerman, de 36 anos, com espor Dylan. E ãs vezes fica claro que próprio trabalho.
Não se pode ficar
o ponto central do filme não é Reno meio da tela, senáo se morre. critório em sua propriedade em
naldo, mas o "verdadeiro" Bob-DyNão estou interessado em documen- Minnesota, e aproveitando básicalan.
tários, e esse tipo de coisa não me mente pessoal com experiência no
O resultado é uma tentativa
diz nada. Bob Dylan é retratado ramo da música e profissionais de
muito ambiciosa, ocasionalmente
neste filme por Ronnle Hawkins (o Nova Iorque.
— Ele está fazendo a distribuiembaralhada, de expor um compleveterano cantor para quem o conxo de questões filosóficas e apropessoas nas quais confiajunto Band trabalhou outrora co- ção com
fundar-se na realidade por trás da
mo músicos de sustentação). Ele é mos — diz Dylan — principalmente
vida e da carreira de Dylan. Se Isso
Bob Dylan para todos os fins ve- porque não conhecíamos ninguém
tudo funciona, e se muitas pessoas
rossimeis, e se não acredita nisso, no ramo de cinema. Só sei o que
veja o filme. O que está na cabeça as pessoas me dizem — que todo
pagarão para ver o filme, é algo
das pessoas, o que eles aporão ao mundo tira uma fatia daqui e dali.
que os críticos de cinema e os esfilme, as idéias preconcebidas que Isso não tem importância, o que
pectadores ainda terão de decidir;
tenham, nisso nós não queremos importa é que compreendam que
o próprio artista, entrevistado num
nem pensar. Toda a verdade que se o filme é importante. Sei que há
estúdio de ensaios em Santa Monica, diz que está satisfeito com a
precisa conhecer é oferecida. A ca- gente por aí que deseja ver este filmara não mente.
re, e o ramo do cimena pode não
obra, e decidido a continuar expressando-se através do cinema
Contudo, as pessoas ainda in- estar sintonizado para ele.
— A música é o meu primeiro
sistirão em ver o principal personaOs planos de Dylan para o fuamor — ele disse, afundado numa
gem como Bob Dylan em vez de turo imediato envolvem a música
Renaldo, e o filme extrai sua força — ele compôs lima série de canpoltrona, ao lado de uma sala onde um homem afinava metódicadessas confusões e tensões. Dylan ções no verão, e está atualmente
sugere que Renaldo and Clara tra- testando músicos para um novo
mente um piano, formando acordes
ta, em última análise, da dualida- conjunto em Santa Mônica. Se
suaves e ásperos alternadamente
"Mas ao compor
de entre ilusão e realidade, e da bus- houver tempo, espera fazer um
músicas, eu aprenca de nossos eus, sob as várias más- disco em estúdio — não haverá disdl tanto com Cézannc como com
caras da aparência. Ele próprio co da trilha sonora de Renaldo and
Woody Guthrie. Acho que tenho
aparece no filme como um iritér- Clara, em
muita coisa em comum com o lado
parte para acentuar que
visual dela, porque as canções que
prete com uma máscara plástica e não é um filme sobre uma tournée,
rosto branco, como Renaldo e Bob e em
componho sào basicamente realisparte porque já saiu um disDylan e Robert Zimmerman 10 no- co
tas. Eu jogo com o realismo e exao vivo da Rolling
gravado
me
com
que nasceu), como um Thunder Revue. Enquanto isso, ele
traio a abstração dele. E' o que
constrangido prolongamento
faço.
de tem
uma tradição poética que vem dos rejeitaplanos para outros filmes, e
A julgar por histórias ouvidas
frontalmente a idéia de que
românticos ingleses, passando por
durante a tournée e pelo recente liesse primeiro representa um proJack
Kerouac
e
Allen
"aprender fazendo", um
Ginsberg,
vro de Sam Shepard, Rolling
como a figura predominante da dé- cesso de
Thunder Logbook — Shepard, um
filme
doméstico
glorificado ou um
cada de 60 no panorama da rnúsirefocilamento em detalhes de sua
dramaturgo, foi contratado para
ca folk de Greenwich Village, e asvida privada que seria melhor deiescrever os diálogos de Renaldo
sim por diante. E os outros podem
and Clara, mas Dylan diz agora que
ser vistos como eles próprios, como xar privada mesmo.
não usou muitas de suas cenas, de— Não faço isso para aprender
reflexos da imagem que Dylan faz
vido a "conflitos de idéias" — as
deles — no caso de sua mulher e o airtesanato do cinema; faço para
filmagens às vezes beiraram o
Joan Baez — tanto suas fantasias
fazer cinema — para expor uma
caos. A equipe do filme corria às a respeito deles como a
determinada visão que tenho e que
percepção
tontas, sem saber ao certo o que
que eles têm dele.
náo posso
expressar através de
devia filmar, muitas vezes chegan— Não componho música por
nenhum outro veiculo. Este filme
do depois que alguma divertida cefuga -- ele comenta — e o mesmo é uma peça baseada na realidade.
na em potencial já transpirara.
Espera transcender essa reaüdapode ser dito do filme. Minha exDylan admite parte disso, em
pèrléncia dita o que trata a rnúsi- de e obter algo das cinzas melhor
bora defenda o filme bravamente,
ca, e depois eu a elaboro com a téc- que essa realidade, algo quo viva
'lica de
— Aprendemos muito com esse filmais que ela e seja mais real que
que disponho. Não é a ex—
me
diz, contorcendose descon- periència que a define, mas o senela.
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ESTRÉIAS
PÔNEI SELVAGEM (Ride • Wlld Pony), d» Don Chaffey.
Com Robert Bellles, Alfred Bell, Melissa Jíffer, Michael
Craig e Lorr,iine B,iyly. Império (Praça Marechal Floriano,
19 - 224-5276), Ópora-2 (Praia de Bolafogo, 340 — . . .
246-7705), Comodoro (Rua Haddock lobo, 145 - 246-2025);
UhlOm, lóh. 17h50m, 19h40m, 2lh30m. (Livre). Um menino, filho de fazendeiro pobre, oanha o pônei de seus
sonhos, necessário inclusive para freqüentar a escola distanlo. O animal desaparece e, ao tenlar recuperá-lo, o dono enfrenta até complicações com a policia. Produção
(Disney) americana ambientada na Austrália dos anos 30
e interpretada por australianos.
OS 12 TRABALHOS DE^ÃSTERÍX (Les 12 Travaux d'Asterix),
desenho animado de longa metragem, produzido por René
Goscinny, Albort Uderzo e Georges Dargaud. Vitória (Rua
Senador Dantas, 45 — 242-9020), leblon-2 (Av. Ataulfo
de Paiva, 391 — 227-7805), Copacabana (Av. Copacabana,
801 - 255-0953), América (Rua Conde de Bonfim, 334 248-4519): 13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m, 22h.
(Livre). Desenho francês dublado em português. Aslerix e
Obclix, dois audazes gauleses, aceitam o desafio do imperador romano: enfrentar 12 provas de um Hércules. A
partir de amanhã no Opera-),
con

UM HOMEM CHAMADO BRUCE LEE (He's a Legend, He's a
Horo), de Singloy Wang. Coni Li Shao-Lung, Betty Chen,
Caryn While e Jim Burnell. Odoon (Praça Mahatma Gandhi, 2 - 222-1508): 13h30m, I5hl5m, 17h, I8h45m, 20h
30m, 22hl5m, Imperator (Rua Dias da Cruz, 170 — ... .
249-7982): 14h30m, 16hl5m, 18h, 19h45m, 2lh30m. (18
anos). Outro kung fu
de pretensões biográficas,
expiorando o nome do falecido ator (ausente do elenco) que se
tornou o único mito do gênero.

18h,
20h,
22h.
Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54
390-2338):
14h,
16h25m,
18h50m,
2lhl5m (14 anos).
Casal em lua-de-mel nas Bermudas
descobre as carcaças do dois navios naufragados com preciosos carregamentos: 98 mil ampolas de morfina (cobi-
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ADORMECIDA

CINEMA

gindo o uso de óculos especiais, alugados ao público, por
sessão, nos cinemas. A distribuidora informa que os óculos
são previamente esterilizados. Ingresso: Cr$ 20. Aluguel
de ócuios: Cr$ 10.
*

em

19h, 21h20m. Condor-Copacabana (R. Figueiredo Magalhães,
286 - 255-2610): 15h, I7h20m, 19h40m, 22h (14 anos). Um
assassino anônimo planeja uma série de atentados a
parques
de diversões através dos Estados Unidos, com o objetivo ds
-»V
obter I milhão de dólares. Produção americana,

OS EMIGRADOS - Texto de Slawomir Mrozek. Dir. de Ipojucá Pontes. Com Rubens Corrêa e Sebastião Vasconcelos.
Taatro Gláucio Gill, Praça. Arcoverde, (237-7003). De 3a.
a 6a. e dom., às 21 h. Sáb., às 20h e 22h. Vesperais 5a.,
às 17h e dom., às 19h. Ingressos a CrS 80,00 e CrS 40,00,
Sáb., na 2a. sessão, a Cr$ 80,00. Operários sindicalizados
pagam 50%. Dois exilados — um operário e um intelectual
— mostram e discutem os seus
problemas existenciais filosóficos, sociais e ideológicos.
NÃO TEM NOME, NÃO — Texto e direção de Elpídio Cotias Filho. Montagem do Grupo Taetro. Com Gilberto Brandão, Fernando Abraão, Paulo Sérgio Talarico e Ronaldo Perlato. Teatro da Casa do Estudante Universitário, Av. Rui
Barbosa, 762 (265-8817). De 2a. a sáb., às 21 h., dom., às
18h e 2lh. Ingressos a CrS 20,00. Análise das diversas formas de prostituição vigente nas sociedades contemporaneas. Até sexta-feira.
— Texto de Millor Fernandes. Direção de Paulo
José.
Com Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Neila Tavares,
Mirian Pérsia e Nilson Conde. Teatro Maison do France,
Av. Anlônio Carlos, 58 (252-3456). 4a. a 5a., às 21 h, 6a.
e sáb., às 20h e 22h31m, dom., às 18h e 21h. Ingressos
4a., a Cr$ 50,00 e de 5a. a dom. a Cr$ 100,00. Problemas
de casamento, relacionamento sexual e maternidade na
visão das diferentes gerações da burguesia carioca.
E'".

A GLORIOSA HISTÓRIA DE RODOLFO VALENTINO. . . Texto e dir. de Paulo Afonso de Lima. Com Luiz Sorel,
Iara Vitória, Cristina Isabel, Ana Adélia e Rosângela Moredo.
Supervisão
de
Luiz
geral
Sorel.
Museu de Arto
Moderna, Av. Beira-Mar, s/n.° (231-1871). De 4a. a sáb.,
às 21 h., dom., às 19h. Ingressos a CrS 40,00 e Cr$ 20,00,
estudantes. 0
mito de
Rodolfo
Valentino revisto pelo
prisma de uma escola de samba. Até dia 16.
A MORTE

DO

CAIXEIRO

VIAJANTE

-

Drama

de

Arthur

(Li-

de

Chaplin

tra

os

modismos

importados.

Até

dia

31.

SODOMA
A LUZ -

E GOMORRA - O ÚLTIMO A SAIR APAGA
Comédia de João Bethencourt. Dir. do autor.
Com Millon Moraes, Jorge Dória, Sueli Franco, André
Víllon, íris Bruzzi e Adalberto Nunes.
Teatro Mesbla,
Rua do Passeio, 45/56 (242-4880). De 3a. a 6a. e dom.,
às 2lhl5m, séb. ài 20h e 22h45m, vesp. 5o., às 17h e
dom., às 18h. Ingressos de 3a. a 5a. e dom., a Cr$ 80,00
e Cr$ 50,00, estudantes, 6s., a Cr$ 100,00 a Cr$ 60,00,
estudantes, sáb., a Cr$ 100,00 c vesp. do 5a., a Cr$

— Frankenstein do Andy Warhol, com Joe DaÀs Uh, lóh, 18h, 20h, 22h
(18 anos). Até

CINEMA-l
lessandro.
domingo.

ART-UFF — Quando os Metralhadoras Cospem, com Jodio
Fostor. Às 14h40m, 16h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h (livre). Até domingo.
ALAMEDA
Pineschi. Às

— Pra Ficar Nua, Cachê Dobrado, com Olivia
17h!0m, 19h05m, 21h (18 anos). Até sábado.

ÉDEN — A Praia do Pecado, com Oásis Minitti. Às 13h
40m, 15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m, 22h (18 anos). Até
domingo.
—

CENTER
lOh, lóh,
mingo.

Pônei Selvagem, com Robert Bettles. Às
17h40m,- 19h40m,
2lh30m
Até
(livre).

14b
do-

CENTRAL — O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, com
Renalo Aragão. Às 13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m,
22h (livre). Alé domingo.
— O Trapalhão nas Minas do
Renalo Aragão. Às 13h40m, 15h20m,
20m, 22h (livre). Até domingo.
ICARAÍ

Roi Salomão, com
17h, 18h40m, 20h

— Um Homem Chamado Bruc* Leo, com Li Shao13h30m, 15ht5m, 17h, 18h45m, 20h30m, 22h
anos) Até domingo.

NITERÓI
Lung. Às
15m. (18

DRIVE-IN ITAIPU - O Massacre. Às 20h30m, 22h30m (18
anos). Até sábado. Matinê: A lendo de Ubirajara, com Tatau.
Às 18h30m (14 anos). Até dia 20.

DUQUE

DE CAXIAS

PAZ — O Trapalhão nas Minai do Rei Salomão, com Renato Aragão. Programa complementar: O Corsário Negro.
Às )3h, 16h20m, 19h40m. (14 anos) Alé domingo.

DE PROSCRITAS (Leva il Diavolo
Del Convento), de François Legrand. Com Femy Bemussi, Gabrielle Tinli e Sônia Janine. Programa complementar: A Amiga do Meu Marido. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2a. a 6a., às 10h40m, 14h05m, 17h30m,
19hl0m. Sábado e domingo, a
partir das 14h05m (18
anos). História de pretensão erótica ambientada em uma
instituição que recolhe filhas enjeitadas
por mulheres das
mais diversas faixas sociais. Produção italiana.
*

PETRÓPOUS

SÃO GONÇALO

plin, Marie Dressler, Mabel Normand, Mack
Kennedy e Chester Conklin. Ópera-1 (Praia

TAMOIO -

Swain,
de

Edgar

Botafogo,

CAMAS REDONDAS, CASAIS QUADRADOS - Comédia
de Roy Cooney e John Chapman. Dir. de José Renato.
Com Berta Loran, Gina Teixeira, Vanda Lacerda, Felipe
Carone, Lúcio Mauro, Alcyone Mazzeo, Anilza Leoni, Fernando José, Carlos Leite. Teatro da Praia, Rua Francisco
Sá, 88 (267-7749 e 287-7794). De 3a. a 6a„ às 21hl5m,
sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h o 21hl5m. Ingressos, 3a., a Cr$ 40,00 e Cr$ 25,00, estudantes, 4a., 5a. e
dom., a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, 6a., sáb., a Cr$ 80,00. Comédia do equívocos reunindo vários casais
que procuram
vencer inúmeros obstáculos para consumar seus
projetos
de adultério.
A INFIDELIDADE AO ALCANCE DE TODOS - Qualro comédias em um ato de Lauro César Muniz. Dir. de Antônio
Pedro. Com Rosamaria Murtinho, Otávio Augusto, Lady
Francisco, Lutero Luís, Tessy Callado, Ronaldo Rosedá.
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
De
(221-4484).
3a. a 6a., às 21h, sáb., às 20h e 22h30m, dom., às 18h
e 12h. Ingresos, 3a. e de 5a. a domingo, a Cr$ 80,00 e Cr$
40,00, esludanles. 4a., a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00. Cada ciasse social cria tipos de infidelidade
conjugai
à sua imagem e semelhança.
QUARTA-FEIRA LÁ EM CASA, SEM FALTA - Texto de Mário Brasini. Dir. de Gracindo Júnior. Com Henriette Morineau e Tva Todor. Teatro Glória, Rua do Russel, 632
De

3a.

a 6a.

vesp.

5a.,

às

(245-5527).
22h30m,

e dom.,

17h

às

e dom.,

2lh,
ás

sáb.,

lBh.

às 20h

Ingressos,

e
do

3a. a 5a., 6a. e dom., a CrS 80,00 e Cr$ 50,00, estudantes,
An. a CrS 40,00 e CrS 25,00., vesp., 5a. a Cr$ 50,00,
a

Cr$

80,00.

mente,

há 41
-

O EMBRIÃO
Paulo

Ramos.

sa, Giovani
les

DOM PEDRO - Branca de Neve e os Sete Anões, desenho animado de Walt Disney. Às 14hl0m, lóh, 17h50m,
19h40m, 21h30m (livre). Até domingo.
PETROPOLIS - O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão
com Renato Aragão. Às 14h50m, 16h30m, 18hI0m, 19h
50m, 21h30m (livre). Até domingo.

O CASAMENTO DE CARLITOS (Tillie'• Puncturod Romanca
/
Charlie's Big Romance), de Mack Sennell. Com Charles Cha-

50,00. Nas duas cidades bíblicas, os Inocentes
pagam pelas culpas dos outros enquanto estes
gozam os privilégios do poder.

O

DIVÓRCIO, CUPIM DA SOCIEDADE - Comédia de Max
Nunes e Hilton Marques. Direção de Gracindo Júnior. Com
Ari Fontoura, Lídia Mattos, Jorge Botelho, Maria Cristina
Nunes, Lupe Gigliotti, Germano Filho e Norma Dumar.
Teatro Casa-Gronde, Av. Afranio de Melo Franco, 290
(227-6475). Do 3a. a 6a. e dom., às 21h30m, séb., às 20h
e 22h30m, vesp., dom., às 18h. Ingressos, do 3a, a sáb.
(Ia. sessão) e dom., a Cr$ 80,00 e Cr$ 50,00, estudantes,
e sáb. (2a. sessão), a Cr$ 80,00. Intransigente
pai de família não aceita o divórcio da filha, que
para convencelo a mudar de idéia arma um
plano com o apoio da
mãe.

NITERÓI

Tuo

(realizado

SABIA' - Comédia musical de Gastâo
Topeiro. Mús. de Sinhõ e Nelson Melim. Dir. de Luís
Mendonça. Com Otávio César, Luis Mendonça, Gugu Olimecha, Tânia Alves, Nadia Maria, Nádia Carvalho e outros. Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187 (221-4484).
De 3a. a óa., às !8h30m. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00,
estudantes. (10 anos). Quadro de costumes brasileiros de
1920, defendendo as vantagens de tradição nacional conCANTA

franca. ***
HAWKS - Exibição

HOWARD

CONVENTO~De"fILHAS

Miller. Dir. de Flávio Rangel. Com Paulo Autran, Natália
Timberg, Deny Perrier, Simon Khoury, Mareio de Luca,
Arnaldo
Dias,
Miguel
Rosemberg
e
Ana
Zelma.
Teatro Adolpho Bloch, Rua do Russel, 804 (285-1465
e 285-1466). De 4a. a 6a., às 21h30m, sáb., às 20h e 22h
30m, dom., às 18h e 21h, vesp., 5a., às 18h. Ingressos,
de 4a. a 6a. e dom., a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00, estudantes, sáb., a Cr$ 100,00, vesp. de 5a. a Cr$ 50,00. O velho
vendedor não produz mais como antigamente, a sociedade competitiva coloca-o à margem da vida útil.
ONDE

Enlrada

A

GRANDE RIO

FESTIVAL WALT DISNEY - Exibição de Aj Novas Aventuras do Fusca (Herbir Rides Again), de Robert Stevenson.
Com Helen Hayes, Ken Barry, Keenan Wynn e Stefanie
Powers. Capri (Rua Voluntários da Pátria, 88 - 226-7101):
lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m (livre). Produção de Walt
Disney. Nova comédia com o Volkswagen "quase humano" de Se Meu Fusca Falasse. Até amanhã.
**

(livre).
falado

legendas.

PÓSTUMA

Com

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES (Snow White and
tho Seven Dwarfs), desenho animado de longa metragem
do Walt Disney. Coral (Praia de Botafogo, 316 — ... .
246-7218), Astor (Av. Ministro Edgar Romero, 236): 14h
lOm, 16h, 17h50m, 19h40m, 21h30m (Livre).
***

A CHARLES CHAPLIN (II) - Exibição de O
Ditador (The Great Ditador), de Charles Chaplin.
Com Chaplin, Jack Oakie e Paulelte Godard. Cinema-1 (Rua
Prado Júnior, 286 - 275-4546): 14h30m, 17h, 19h30m, 22h
filme

de

de Levada da Breca (Bringing up Baby), de Howard Hawks.
Katherine Hcpburn, Cary Grant e Barry
Filzgerald.
Hoje, às 18h30m, na Cinemateca do MAM. Versão original,
sem legendas.

(Tho lost Honour of
e Margarethe Won
— 237-9932): 18h,

Natureza, produzida por Walt Disney. Aspectos da vida
animal filmados no Brasil (Amazônia), Canadá,
Estados
Unidos e diversas regiões da África. Oito filmes
premiados com o Oscar estão representados. Último dia.
***

Grande

Primeiro

-

PRAÇA

Couro

lão original, sem

AS MELHORES MARAVILHAS DA NATUREZA
(The Best of
Walt Disney's True.ife Adventures), de James Algar. C«.
pri (Rua Voluntários da Pátria, 88 - 226-7101): lóh, 17h
50m, 19h40m, 21h30m (Livre). Coletânea documentária de
longa metragem reunindo seleção da série Maravilhas da

HOMENAGEM

Teatro

NA

HOMENAGEM

E SUSSURROS <Viskini»gar Oeh Rop), de Ingmar
Bergman. Com Liv Ullmann, Ingrid Thulin, Harriet Andersion
e Kari Sylwan. Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714): 15h,
I6h45m, 18h30m, 20hl5m, 22h (18 anos).

truculentos perdidos nas montanhas geladas
e por pouco não é almoçado por um deles, alucinado
pela
fome. *****

*****

através dos personaNapoloni (Oakie) de dois
e a Bacléria. (J.C.A.)

GRITOS

aventureiros

-

nazifascismo

pacabana, 1 241): 13h, I5h, 17h, 19h, 21 h, 23h. (Livre).
Comédia. Um cineasta e seus dois maiores amigos realizam um filme inteiramente mudo, valendo-se de sua
experiência no passado e procurando recuperar a fama
perdida. Produção americana, '^'ffc-fc

HOMENAGEM A CHARLES CHAPÍTn~(Í) - Exibição de Em
Busca do Ouro (The Gold Rush), de Charles Chaplin. Com
Charles Chaplin, Mack Swain, Tom Murray, Henry Berg¦nan e Malcolm
Waite. Studio-Paissandu (R. Senador Vergueiro
35 - 265-4653): 14h, lóh, 18h, 20h 22h (livre). Ã época da
corrida do ouro no Alasca, Carlitos, o vagabundo errante,
apaixona-se por uma cantora de saloon, envolve-se com

- JaJfkJ».

ao

(Chaplin) e
imaginários, a Tasmania

A ULTIMA LOUCURA DE MEL BROOKS (Silent Movia), da
Mel Brooks. Com Mel Brooks, Marty Feldman, Dom DeLouise, Bernadelle Pelers e Sid Caesar. New Alaska
(Av. Co-

O BOULEVARD DO CRIME (Les Enfants du Paradis), de Marcel Carne. Com Arlelty, Jean-Louis Barrault, Maria Casares e Pierre Brasseur. lido-2 (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904). Uh, 17h25m, 21 h (14 anos). Escrito
pelo poeta Prévert, o filme st passa em Paris, tm meados do
século passado, t desenvolve a interpretação da arte
e do cotidiano dos artistas de pantomimas e melodramas que se apresentavam nos teatros do Boulevard du
Templo, também conhecido como do Crime. O
personaBem Debureau, comportando-se como Pierrô no palco e
na realidade, é o principal elemento de ligação entre o
filme e a Commedia deH'Arle. -ft-y.-fc^-fc

:¦¦

Sátira
Hynkel

****
GOLPE DE MESTRE (The Sting), de George.Roy Hill.:Com
Paul Newman, Robert Redford e Robert Shaw. StudioTijuca (Rua Desembargador Isidro, 10 — 268-6014): I4h
30m, 16h50m, 19hl0m, 21h30m (18 anos). Um trapaceiro
resolve vingar a morte de um amigo, assassinado
porque
roubara uma quantia de um homem a serviço de um
-tt-fc-fc-fc
poderoso gangster de Chicago,

REAPRESENTAÇÕES

Robert de Niro e Liza Minelli
em New York, New York, último filme
de Martin Scorsese, em
cartas no Veneza

lóh.

RETRATO DE MARCEL CARNE' (I) - Exibição de Famili.
Exótica (Drôlo do Drame), de Mareei Carne. Com Luois Jouvet, Jean-Louis Barrault, Michel Simon e Françoise Rosay.
Hoje, às 16h30m, na Cinemateca do MAM (18 anos).
Ver-

A HONRA PERDIDA DE UMA MULHER
Katharina Blum), de Volker Schlondorff
Trolla. Ricamar (Av. Copacabana, 360
20h, 22h. (18 anos). Produção alemã.

TERROR NA MONTANHA-RUSSA^(Rollercoaster), de James
Goldstone. Com George Segai, Richard Wilmark, Timothy
Bottoms, Harry Guardino, Susan Strasberg e Henry Foncla.
Matro-Boavista (Rua do Passeio, 62 - 222-6390), CondorLargo do Machado (Largo do Machado, 29 — 245-7374),
Rio (Rua Conde de Bonfim, 302 — 254-3270), Rio-Sul (Rua
Marquês de S. Vicente, 52 - 274-4532): I4h20m, 16h40m,

grego milionário, Demeris, que a conhece quando eslreIa de cinema. A morte da mulher de Demeris leva Noelle
e Larry ao banco dos réus. Produçào americana.
*

'

de

países

(18 anos). Versão dc best seller de Sidney Sheldon. Drama
romantico-melodramático que tem início às vésperas da
II Guerra Mundial e termina no pós-guerra. Noelle, humilhada e menosprezada pelo homem que ama, Larry, faz da
vingança a principal razão de sua vida, ligando-se a um

¦ ¦-

1940).

gens

O OUTRO LADO DA MEIA-NOITE (The Other Side of
Midnight), de Charles Jarrolt. Com Marie-France Pisier,
John Beck, Susan Sarandon, Raf Valone e Clu Gulager.
Rian (Av. Atlântica, 2 964 _ 236-6114), Tijuca-Palace (Rua
Conde de Bonfim, 214 - 228-4610): 14h50m, 17h55m, 2lh

¦¦

Mh20m,

Exibição de O Circo, O Encontro
Gato, O Filho de Urbis e comédias
de Carlitos. Hoje, às 19h, no Conj. Habit. Dr Rodrigo H.
Costa (Barros Filho). Programa elaborado pela Equipo de
Difusão do Departamento de Cultura
da Secretaria de
Educação e Cultura.

As Novas Aventuras cio Fusca,
áe Robert Stevenson:
uma comédia infantil na seleção de filmes ãe
Walt Disney exibidos no Capri

22h (18 anos). Versão com elementos de sátira e sexo,
realizada por Morrissey, diretor de um Drácula erótico. O
Barão frankenstein realiza experiências com seres humanos
a fim de criar espécimes superiores, operando inclusive os
órgãos genitais. Versão em 3 D (terceira dimensão), exi-

¦¦¦-¦¦ ¦¦:-

Ricamar:

^m.^^Jd

das Águias,

FRANKENSTEIN DE ANDY WARHOL (Frankenstein), de Paul
Morrissey. Com Joe Dalessandro,
Monique
van
Vooren,
Urdo Nier, Srdjan Zelenovic e Dalila di Lazzaro. Arl-Copacaban (Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-Tijuca (Wua
Conde de Bonfim, 406 - 288-6898), 14h, lóh, 18h, 20h,

O ESPIÃO QUE ME AMAVA (The Spy who loved
mo), de Lewis Gilbert. Com Roger Moore, Barbara Bach,
Curd
Jurgens,
Richard
Kiel
e
Caroline
Munro.
Scala (Praia de Bolafogo,
- 246-7218): 14h30m,
320
16h55m, 19h20m, 21h45m (14 anos). Décima aventura da

-

EXTRA

ter de Madureira): 14h40m, !6h30m, 18h20m, 20hl0m, 22h
História
de
(livre).
números musicais)
gangsters
(com
inteiramente interpretada por crianças que imitam os atores
adultos dos filmes policiais americanos da década de 30.
-y^
Produção inglesa,

-

PUTZ - Comédia de Murray Schisgal, tradução
de Jucá de
Oliveira e Luis Gustavo, dir. de Eloy de Araújo.
Com Jayme Barcellos, Sandra Barsotti e Edson França. Teatro
João
Caetano de Niterói (718-6925). De 5a. a dom.,
às 21h,
vesp. dom., às 18h. Ingressos, 5a., óa. o dom., a
Cr$
50,00 e Cr$ 40,00, estudantes, séb., a Cr$ 50,00
o vesp.
de dom., a Cr$ 25,00. A solidão do homem da
grande eidade discutida por indivíduos comuns num
jardim público.

v

fTTfl^nlTOnl_Wr BnwSnw-P'*'

FACE A FACE (Ansikto mot Ansikto), de Ingmar Bergman.
Com Liv Ullmann, Erland Joseph.on,
Kari
Silwan,
Aino
Taubc e Gunnar Biornslrand. Ilha Autocino (Praia do São
Bento — Ilha do Governador): 20h30m, 22h30m (18 anos).
Fotografia de Sven Nykvisl. Música cie Mozart. Uma
psi
quiatra que sa considera perfeitamente segura de si e que supre temporária ausência do marido com um amar.
te — cai de repente em umcáos psíquico. Vai morar
po
algum tempo com os avós, na casa onde passou a infância,
onde fantasmas do passado, aliados a frustrações do
presente, levam-na à beira do suicídio. Produção sueca.

Orson Welles. Com Orson Welles, Oja Kodar,
de Tory, Clifford Irving e Edith Iving. Novo Pax
Visconde
—
de
(Rua
Pirajá,
351
287-1935):
14h
40m,
I6h30m,
18h20m,
20hl0m,
22h
anos).
(14
Filme
sobre
falsificadores
de
arte
e
a
falsificação
"A
artistas
no
ato
produzida
de criar.
pelos
verdade é uma mentira que nos faz compreender a realidade"
(Welles). Menos um documentário do que um ensaio cinematográfico em torno da visão do cineasta de Cidadão
Kane e da significação da arte. Em destaque no filme o
superfalsificador De Hory, que iludiu o mundo durante
mais de 20 anos, pintando Modigliani, Matisse • outros
mestres, o falsificador da biografia de Howard
Hughes
(Irving) e a húngara Oja Kodar, modelo de Picasso • cúm¦yt-^C^C
plice de um falsificador de obras do gênio.

ESCUTA, ZE* - Roteiro idealizado e desenvolvido
por Marilena Ansaldi a partir de ensaios de Wilhelm
Reich. Dir. de
Celso Nunes. Com Marilena Ansaldi, Rodrigo
Santiago,
Bernadetle Figueiredo, Zenaide Silva, Thales
Tan-Chacon e
João Maurício. Teatro Dulcina, Rua Alcindo
Guanabara, 17
(232-5811). De 4a. a sáb., às 21hl5m, dom., às 18h e 21h.,
vesp. 5a., às 17h. Ingressos, 5a., 6a. o dom.,
a Cr$ 80,00
e CrS 40,00, estudantes, 4a., a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00,
estudanles, sáb., a Cr$ 80,00 e vesp. de 5a.
a Cr$' 50,00.
A discussão sobre a liberdade, a partir dos
conceitos' de
Wilhelm Reich. Até dia 6 de março.

_"^vZ

_____!
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O TRAPALHÃO NAS MINAS DO REI SALOMÃO (Brasileiro),
de J. B. Tanko. Com Renato Aragão, Dedé Santana, Mussum, Francisco di Franco, Vera Seita, Wilson Grey, Monique Lafond e Milton Vilar.
Palácio (Rua do Passeio, 38
- 222-0838), leblon-1 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 . . .
287-4524), Roxy (Av. Copacabana, 945 - 236-6245), Tijucá (Rua Condo de Bonfim, 422 — 28B-4999), São Luiz
do
Assis, 74
225-7079):
(Rua Machado
13h40m,

de

DO LÁTEX. Musical de Márcio do Souza. Dir.
do
autor. Com o elenco do Teatro Experimental do
Sesc de
Manaus. Teatro Nacional de Comédia, Av. Rio Branco,
179
(224-2356). De 3a. a 6a. e dom., às 21 h, sáb., às 20 e 22h,
vesp. dom., às 18h, 5a., sessão especial às 24h.
Ingressos
a CrS 25,00, Numa abordagem de music hall,
as grandezas e misérias da borracha na Amazônia.
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KING KONG (King Kong), de John Guillermin. Com Jeff
Bridges, Charles Gordin, Jossica Lang e John Ranriolph,
Lagoa Drive-ln (Avenida Borges de Medeiros, 1 426 274-7999): 20h,
22l,30m.
versão do
Nova
(10 anos).
clássico do cinema
fantástico
realizado em
1933 rpo
M. C.
Cooper e
Ernest
Schoedsack.
Produção
americana (ao custo declarado do 24 milhões de dólares)
que conquistou o Oscar de melhores eleitos especiais.
Um gorila gigantesco se apaixona pela iovem branca que
lhe é oferecida em sacrifício por uma tribo selvagem. A
aventura se transfere a Nova Iorque, onde a fera insisle
na afeição de sua bela, contra o poder bélico das autoridades. Último dia. -K

DE 77 SEGUNDO A CRÍTICA DO RIO (apreda Cinemateca do MAM e do Centro Cultural
Mendes) — Hoje: Verdades • Mentiras (F for

FOLIAS
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ÒS MELHORES

MESA GRANDE. Texto de Clécio Espezim. Dir. do Carmem
Lúcia Fossari. Com o elenco do Grupo Pesquisa Teatro
Novo da Universidade Federal de Santa Catarina. Teatro Experimental Cacilda Beckor, Rua do Catete, 338
(265-9933).
De 3a. a 6a. e dom., às 21 h, sáb., às 20 e 22h, vesp. dom.,
às 18h, 4a., sessão especial às 24h. Ingressos a Cr$ 25,00.
Discussão em torno dos problemas de massificação
e falta
de perspectivas na vida contemporânea.

hSSi
__.'•'

únicas do
çadas por traficantes) e um tesouro ern
jóias
século XVIII. A fim de resgalar o tesouro, ossoclanvsé a
um especialista em proezas submarinas. Temporariamente
neutralizam as ameaças dos traficantes com a promessa
(que nào querem cumprir) de negociar a morfina. Produção americana. ^-^C

O ULTIMO MAGNATA (The Last Tycoon), de Elia Kazan.
Com Robert de Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum, Jeanne Moreau, Jack Nicholson, Donald Plesence, Ray Milland, Dana Andrews e Ingrid Boulting. Caruio (Av. Copacabana, 1 362 — 227-3544): 14h30m, 16h55m, 19h20m, 21 h
45m (18 anos). O último (inacabado) livro de F. Scott
Filzgerald, autor de O Grande Gatsby, chega ao cinema
em adaptação de Harold Pinter. História ambientada em
Hollywood, nos últimos anos 30 e final da década de 40,
De Niro interpreta um grande
produtor, Monroa Stahr,
dedicado a criar sonhos para milhões de espectadores,
mas incapaz de solucionar seus próprios dilemas existenciais. Produção americana,
***

FUNDO DO MAR (The Deep),
de Peter Yafes. Com
Robert Shaw, Jacqueline Bisset, Nick Noite, Louis Grossett
e Eli Wallach. Pathé (Praça Floriano, 45 — 224-6720): dt

'

•'fe

Um\
___

S"st.
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QUANDO AS METRALHADORAS COSPEM (Bugsy Malone),
de Alan Parker. Com Jodie Fostor, Scolt B.Ho, riorrie Duggor,
John Cassisi e M.irlin Lcv. Clncma-2 (Rua Raul Pompéia, 102
— 247-8900), Cinema-3 (Rua
Conde dc Bonfim,
229),
lido-1 (Praia do Flamengo. 72 - 245-8904), Art-Méier (Rua
S. Rabelo, 20
249-4544), Art-Madureira (Shopping Cen-

lOm,
21h45m
(14 anos). Musical
com
números
ceiebrizados pelas orquestras do Glenn Miller, Tommy • Jimmy Dorsey, Benny Goodman e outros, na década de 40,
e qualro canções novas de John Kander e Fred Ebb. Coreogralia de Ron Field. Uma cantora e um saxofonista se
apaixonam durante as comemorações da vitória sobre o
Japão.
Com
as
mudanças
do
ele
gosto
popular
tem oportunidade de formar seu próprio conjunto e tê-la
como lady crooner. O casamento é abalado quando ela
fica famosa gravando um tipo de música
que ele despreza.
Oatrç_r_^*^_rmef«_rtt_T-^ le horário, & versão críginal (153 minutos) sofreu redução. -»V+•>*(¦¦*_
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21h20m
Os
Trapalhões
(livre).
Aragão
•
ganham a vida simulando ferozes brigas, enquanto um terceiro sócio, Mussum, toma o dinheiro dos
otários.
Acreditando
na valentia, Moniqup contratei os
três para uma expedição às minas do Rei Salomão, a fim
de procurar seu pai, um arqueólogo desaparecido. Comédia na linha de Simbad, o Marujo Trapalhão, do mes-jr-Ç.
mo produtor-díreíor.

NEW YORK, NEW YORK (New York, New York), de Martin
Scorsese. Com Liza Minnelli, Robert de Niro, Lionel Slander,
Barry
Primus
e
Mary
Kay.
Veneza
Pas(Avenida
—
teur,
184
Telefone
226-5843):
14h,
16h35m,
19

série James Bond, agora enfrentando o arquivilão Stromberg, que procura desencadear nova
guerra mundial a
fim de reconstruir o mundo seguindo seu modelo
pessoal.
'rodução inglesa.
***
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CONTINUAÇÕES
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Santana

O VOO DO TIGrTcHINÍS (The Tiger Jump), de Raynald
Lui. Com Raymond Lui, Lee Zee Chce e Lee Yang. Programa complementar: As Amantes da um Canalha. Rex
(Rua Álvaro Alvim, 33 - 222-6327): UhlOm,
17h20n
20h30m (18 anos). Produção chinesa de Hong-Kong.

Fake),
Elmyr
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para usar icu dinheiro. Tenta casar-se com ela ao sabor
que é herdeira do uma fortuna. Tilliu (Mario) o a compannelra de Carlos (Mabol) se aliam contra ele. Produção
americana do 1914. Último dia.

2a, a 6a., às 1 Oh 1 Sm, 12h30m, 14h45m, 17h, 19hl5m,
2lh30m, sábado e domingo, ás 12h45m, 15h, 17h!5m,
I9h30m, 2lh45m. Roma-Brunt
(Rua Visconde do Pirajá,
371 - 287-9994), Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro,
255-2908),
13h,
15h20m,
502
17h40m,
20h, 22h
Bruni-Tijuca
—
20m.
Conde
do
Bonfim,
370
(Rua
268-2325):
I4h30m,
16h50m,
19hl0m,
21h30m. Paratedos (Rua Arquias
Cordeiro,
350 — 281-3628): 14h, 16h,

15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m, 22h.
Sanla
Alico
(Rua
Barão de Bom Retiro. 1095 - 201-1299), Rosário (Rua
Leopoldina Rego, 52 - 230-1889). Olaria: de 2a. a óa., ás
14h50m, 16h30m, 18hl0m, 19h50m, 2lh30m, sábado e domingo, a partir das 13hl0m. Madureira-1 (Rua Dagmar da
Fonseca, 54 — 390-2338): 13hl0m, 14h50m, 16h30m, 18h
lOm, 19h50m, 2lh30m. Baronesa e Vitória (Bangu): 14h
50m,
16h30m, 18hl0m, 19h50m, 21h30m. Carioca (Rua
Cde. de Bonfim, 338 - 228-8178): I4h40m, 16h20m, 18h,

Musica).

Com Martha
Bianchi e Telma Slefani. Plaia (Rua do Passeio, 78 — . . .
222-1097): de 2a. a sábado, às 10h30m, 12h20m, 14hl0m,
lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m. Domingo, a
partir das
14hl0m. (18 anos). A distribuidora do filme não forneceu
informações sobre a história e a equipe.

senlaçào
Cândido

340 - 246-7705): 14h05m, 15h4üm, l/hliin, IBhSOrn, 20h
25m, 22h (livre), O primeiro longa-melragom iniorpreiado
por Chaplin, Adaptação de comédia teatral, corn uma' estrela popular da época, Mario Dros_lcr, como primeiro nomt do elenco. Carlitos rapta a filha de um fazendeiro

-*****.

mm
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de janeiro de 1978

Niara

Duas

velhos

anos,

para

amigas

Paulo Ramos,

Magdalen,

«áb.

semanal-

18h,

Exorcista II O Horege, com Linda Blair. Às 14h,
20h, 22h (18 anos). Até terça.

rique Dias, 25 - Rocha (281-0134 e 281-1122).
sáb., às 21 h. Dom. às 20h. Ingressos de 5a., 6a.
go, a Cr$ 40,00 e 25,00 (estudantes). Sáb., a CrS
EU! RICARDO BANDEIRA - Espetáculo de texto

De

5a.

a

o domin40,00.

e pantomima. Criação o interpretação de Ricardo Bandeira. Teatro
de Bolso, Av. Ataulfo de Paiva, 269 (287-0871). De 3a. a
6a., às 21h30m, séb., às 21h e 22h45m, dom., às 19h e
21h, vesp. 5a., às lóh. Ingressos a CrS 100,00, vesp, de
5a. a Cr$ 70,00. A comédia de um jovem que após conversar com o sol descobre que tudo na vida é possível.
LEÃO — Criação coletiva do Grupo Asdrúbal
o Trombone. Dir. de Hamilton Vaz Pereira. Com
Regina Case, Nina Pádua, Patricia Travassos,
Luís Fernando Guimarães, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna,
José Paulo. Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais 824
TRATE-ME
Trouxe

(247-9794). De 4a. a dom., às
18h. Ingressos, de 3a.
a
6a., a Cr$ 50,00 c Cr$ 30,00, estudantes, sáb. e dom.,
Cr$
a
50,00. Amplo levantamento dos problemas, coslumes e folclore de uma importante faixa da
juventude carioca de hoje.
A NOITE DO ANTÍLOPE DOURADO Mello.
co

Com

Miranda.

(232-8531).
30m, dom.,
dom.

a Cr$

Nestor de
Teatro
De 3a.
às

18h

70,00

Montemar,

Serrador,
a 6a.,
e
e

Rua

às 21hl5m,

21hl5m.
Cr$

40,00,

Texto de Fernando

Fernando

Palitot

Senador
sáb.,

Ingressos,

e Mar-

Dantas,
às

de

estudantes,

20h
3a.

13
e 22h

a

sáb.,

6a.
a

e

Cr$

80,00 (18 anos).
EXPOSIÇÃO
Frauches e
Aberto.

-

Criação coletiva

Ruy Sandy.

Aliança

Com

Francesa

43. Sáb. o dom., às

19h.

do

de Edgar

o Grupoi

Copacabana,

Entrada

Ribeiro,

Ensaio
Rua

de

Jorge
Teatro

Duvivier,

franca.

chás e lembranças.

Texto do Othon
Com

encontram-se

lóh,

Marbel

P.

P. Berquó.

Kátia

Ramos,

e Nely Maia. Teatro Santos

Kelen,
Sandra

Direção

de

Paulo FeitoEmilia, Char-

Rodrigues, Rua

Hen-

INFANTIL
O PATINHO ASTRONAUTA - Texto o dir. de Jair Pinheiro.
Teatro da Gávoa, Rua Marquês de São Vicente, 52 — 49
andar. Hoje, às I7h. Ingressos a CrS 30,00.
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lidade, Reprise. Colorido.
João da Silva — Novela didática com o <urrículo das quatro sérios do l.° grau. Direção
do Jacy Campos. Roteiro de Lourival Marques.
Com Sucly
Franco, Nelson
Xavier, Lourdes
Mayer, Vera Regina,
TV Cultura
Aulas dc ioga, de francês e inglôs, conselhos para crianças e adolescentes e
uma série ele filmes c\t\ BBC leitos ospcci-.ln.cnle para surdos <; mudos,
Ginástica — Aulas.
Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infantojuvenil baseada na obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaberry, Dirce Migliaccio, Jacira
Sampaio c outros. Colorido.
Arco-lti. — Programa infanlo-juvcnil com fil-

22h30m\m

TV Globo

Sâlte^^t^

-

l<th

(The Grc.it Roce), Produção americana cie 1965, originariamente em Panavision, dirigida por Blake Edwards. No
elenco: Jack Lcminon, Tony Curtis, Nafalie Wood, Peler
0'Connell, Dòroihy JiovÍne,
Wynn, Arthur
Falk,
Keenan
Larry Storch, George MacRcady c Denvcr Pylo. Colorido.

(1859/1930). Desta vez, Holmes c Watson são chamados para proteger uma armo secreta inventada pelo cientista Franz
Tcbcl c destinada a servir aos aliados, na sua luta contra
os nazistas, Troto-se, a rigor, de um espetáculo rotineiro,
sem nada o ver com Conan Doyle — ou com o bom ci*

Extravagante sátira às comédias silenciosos. Em qua.sc duos horas c meia dc narrativa desfilam diante do esppetador o humor sofisticado n a farsa burlesco que coexistem, incontrolávcis, no estilo de Blake Edwards, o responsó vel pela série Pon terá Cor-de-Rosa. Inúmeras seqüências
são hilariantes, mos o conjunto é monótono. O público in*
fanto-juvonÜ dificilmente gostará, A ocorrência do título rcfere-se a uma maratona automobilística de Nova Iorque a
Poris. O favoritismo do Grande Leslie (Curtis) provoca n
Inveja do seu rival permanente, o professor Fato (Lemmon),
que tudo fará — cn» terra, mar e ar — para prejudicar o
horói.

FARRA
TV

NO

GELO
—

Guanabara

14h

INTIMO

DE

(Model Shop). Produção americana de 1968, dirigida por
Jacques Demy. No elenco: Anouk Aiinéü, Gary Lockwood,
Alexandra Hay, Carol Cole, Sevcrn Dadcrn, Tom Fíelding,
Neil Elliot e Jacqueline Miller. Colorido.
Filmado cm Los Angeles, Califórnia, este é o quinto
longa-metragem do francês Jocques Demy e o primeiro que
realiza nos Estados Unidos. A personagem de Lola, sempre
interpretada por Anouk Aimée, aparecera anteriormente no
filmo de estréia de Demy, Lola, a Flor Proibida (1960), no
qual ela cro uma cantora de cabaré em Nantes, França.
Oito anos depois, mais idosa c amarga, Lola reaparece nos
EUA, como modelo fotográfico e namorada de um arquiteto
para a guerra do Vietnã. O romantismo (Os
Guardd-Cl.uvas do Amor) e a fantasia (Pele de Asno) de
Demy adquirem, aqui, um tom melancólico, nostálgico.
A
fologenía de Los Angeles é explorada com requinte ao
longo desta fábula embalada por trechos de Bach, Rimsky
Korsakov e Sct.umonn.

A CARAVANA

jumento de esqui no lago Tahoe. Com a ajuda do amigo
Stacy, tenta transformá-lo em centro de diversões para a
[uventude.

SETE PISTOLAS PARA OS MACGREGOR

TV Tupi -

antigo,
pretensioso e movimentado. Flynn
(1909/1959) e o diretor Curtiz (1888/1962) fizeram juntos
outros faroestes interessantes, na mesma Warner Bros: Uma

(7 Pislole per i MacGrogor). Co-produção ítalo-espanhola de
1965, originariamente em Techniscope, dirigida por Franco
Girdidi {com o pseudônimo de Frank Garfield). No elenco:
Rohcri Wood, Manuel Zarzo, Nazareno Zamperla, Paolo Magalotli, Júlio Perez Tabcrnero, Ágata Fiori, Leo Anchoriz,
Fernando Sancho, Perla Cristal, Jorge Rigaud. Colorido.

Cidade Que Surge e A Estrada de Santa Fé. Entre os in*
térpretes, num papel menor (o do vilão atrás de um carregamento de ouro), aparece o legendário Humphrey Bo*
gart (1899/1957). No resultado final, a história — ambientada durante a Guerra Civil — importa pouco. O mais sig*
nificativo é o ritmo que lhe dá o diretor.

flar a indefectível
A evitar.

morte

SHERLOCK

do

HOLMES

TV

pai

da mocinha (Ágata

E A

ARMA

Fiori).

SECRETA

O

TRIÂNGULO

DO

TV Globo -

24hl5m

I2h45m

Copa Brasil — Noticiário
Campeonato Brasileiro de
çao dc Leo Batiàta.

13h

Hoje

—

GENTE NOSSA - Apresentação de novos nomes
dô
MPB.
Hoje:
cantor
«
compositor
Luizinho
acompanhado de Gonçalo (viola de 10 cordas). Teatro da
Associação Médica, Rua Estácio de Sá, 123 — Icarai — Ni-

Sessão

14h

da

Colorido.
Sessão

lóh

50,00, estudantes, 6a. e sáb.,

Série

a CrS

120,00.

LEÃO E DOMINGUINHOS - Show da cantora e do
tanfoneíro e compositor. Acompanhamento
do conjunto
Os Carioquinhasj formado por Paulo (bandolim), Rafael
NARA

(violão do sete cordas), Maurício (violão de seis cordas),
Luciana (cavaquinho), Celso (clarinete), Mário (percussão^ e
Celso (pandeiro), e do trio Ritmo Nordestino (zabumba,
pandeiro e triângulo). Teatro da Galeria, Rua Senador Verflueiro, 93 (225-8846). De 4a. a dom., às 21h30m. Ingressos 4a. e 5a., a CrS 60,00, 6a. e dom., a CrS 70,00 e
sáb,, a CrS 80,00. Até

dia

29.

GAL

COSTA EM CONCERTO - Show da cantora acompafiliada de Jamil Jones (baixo), Tomas Improla (teclados),
Celso (guitarra), Mônica do Ganlois (percussão) e Nonato
(baloria). Condia Verde do Morro da Urca. Hoie, amanha
n sexta-feira, às 21h. Ingressos a CrS 60,00, incluindo a
passagem do bondinlio.
ENCONTROS MUSICAIS
Série
de
com
espetáculos
a participação cio tecladista e compositor Antônio Adollo
cada
c,
a
noile,
um
artista
convidado.
Hoie:
Ruy
Maurity,
amanha,
Vitor
Assis
Brasil,
sexta-feira, Erasmo
Carlos,
sábado,
Tibério
Gaspar,
e
domingo,
formado
Tião
flrupo
Neto
por
(baixo),
Cláudio
Canbé (bateria), Zé Carlos
(sax-lenor e flauta)
e
Nillinho
Flugel
e
Octavox).
(pistom,
Museu de Arte Moderna, Av.
Beira-Mar, s/n. Às 21h. Ingressos a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00,
estudantes.
VISANDO AS RAÍZES - Show do Grupo Tarsis,-formado
por Nelson Wellinglon, Fernandlnho e Ophelio Walvy (violoes e vocais), Mário Cesar (percussão), Enio Santos
(baixo
acústico), Nando (bandolim e vocal), Mazinho Falcão
(flauta), Fernando Veloso e Silvia (vocais). Tealro Sesc da Tiluca, Rua Barão de Mesquita, 539 (288-6197). De 3a. a
dom., às 2lh. Dom. vesp. às 18h. Ingresso a CrS 30,00
e
Cr$ 15,00, comerciai los. Alé dia 31.

Às

21 h.

Ingressos

a CrS

30,00 e

com Sou ídolo,

Mh

—

¦iH__BHB_HMM__Mr_n_a_0H_AM-940 KHz - OI--1875 KHz
Diariamente cl.ts 6h às 2h30m

Desenhos.

Bittencourt

Sérgio

—

Informal.

Colorido.

Desenhos.

14h45m —

¦ Noticiário social,
Edna Savaget — Colorido.

Robert Milost

15h

—

Programa

lóh

—

Agora

—

Colorido.

Noticiário.

16h05m —

Hospitaloco

16h35m —

Capitão

19h

João Brasileiro, o Bom Baiano — Novela com
Jonas Mello, Nair Bello, Eunlce Mendes, Laura
Cardoso. Colorido.

—

Seriado.

Colorido.

—

Com os filmes
Spoed Racor. Colorido.
18h30m — A Ilha dos Bonecos — Bonecos
—

Aia

Doolittle

e

ao vivo.

19h40m —

Agora

O Profeta — Novela de Ivany Ribeiro. Com
Débora Duaiie, Zanonl Ferrile, Irene Ravache,
Carlos Strazzcr, Paulo Goulart, Cláudio Correia
(. Castro. Colorido.

—

-

Dr

20h

Noticiário.

Colorido.

8h30m -- HOJF
NO
JORNAL
DO
BRAilL.
Apresentação dc Eliakim Araúio.
8h35m -- ROILIRO —
Produção
e apresenlação de Ana Maria Machado.
9h - INFORME ECONÔMICO - Produrio de
Alcides Machado e -jprcsentaçáo de Eliakim Araújo.
ISh - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Proçtrama; Jimi Hendrix, The Who, Dotcctive e Darryl
Way. Produção de Alberto Carlos de Carvalho e
apresentação dc Orlando dc Souza.
23 — NOTURNO - Lanjamenlos mjsicais, destaques internacionais, entrevistas. ProduçSo e apresentação de Luís Carlos Saroldi.
JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, I2h
30m, I8h30m, 0h30m, dom., 8h30m, I2h30m, I8ii
30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim Araújo, Jorge Nedhef e Orlando de Souza.

ZYD-460
FM-ESTÊREO -

Jornal — Noticiário apresentado por
Martins, Cóvio Cordeiro e Fau.to Ro-

—

Tarde
-K-A

Filme:

Sônia Mae Nelson

do

Corrida

~- A Feiticeira

Comédia

Século.

—- Seriado.

—

Nobre

O

Globinho

Segredo

Isis

de

e

--

por

Pérnalonga, Colorido.
Sinhazinha Flô — Novela de Lafayete Galvão,
inspirada eni obra de José de Alencar. Com
Castro Gonzaga, Ana Lúcia Torre, Bete Mendes,
Ruth dc Souza. Colorido.

18h40m
19h

Sem

77 — Zé

Buscapé.

Colorido.

20h05m

20h55m

Uva

Nino,

Isabel

Agora

—

Ribeiro.

O

—

- O

—

Profeta

llh

-

com

Cévio

Cordeiro.

Reprise.

Colorido.

Colo-

Novela.

— Apresentação

de

Nelson

do Ouro. Preto

1 1 Ii30ni — Madureza.
— Colorido.

I2h

—

Desenhos

13h

—

Primeira Hor*. — Informações
blica e esportes. Colorido.

Azuis.

—

17h

—
—

20h

—

27h

—

Afeto

Filme:

pú-

Farra

M

Desenhos — Colorido.

—

Í8h

Base
As

— Filme.

Lunar

Noivas

- Nina — Novela

Eletrônico

-

Noticiário

com

Berto

A

—
—

—

—

Mulher

Seriado.

Unidos

Filme:
—

Biônica

Colorido.

Assalto

Filme:

Perigo.

pelo
cm

Pleno

Colorido.

Arquivo

Confidencial

Pastoria.

Colorido.

Censura

18 — Filme:

Colorido.

-

Filme:

Conspiração

O Segredo

íntimo

em

di

Lo-

+¦* +

13h45m — Jornal
Lucas,
—

dc

Walter George Durst. Dir.
de Walter Avancini e Fábio Sabag. Com Regina
Duarte, Antônio Fagundes, Mário Lago, Rosamaria Murtinho. Colorido.

22h35m

- Amanhã — Noticiário com Sérgio Chapelin. Co-

22h50m

- Shock — Filme:

lorido.
Sintonia com a Morte. Colorido.

23h50m - Painel Noticiário
lho. Colorido.

apresentado

por

Berto

Fi-

O

Triângulo

do

CANAL 6
—

Inglês

com

Fisk.

HfLi -. •' •

Colorido.

285, de Moz-írt (Solistas da Filarmônica de Berlim — 13:45). Concerto em Ré Maior, para Piano •
—
Orquestra,
de
Haydn
(Benedetti-Miclielangeli
20:39). Concerto em Ré Maior, oara Violino e Orquetra, Op. 35, òc Tchaikowsky (Spivacov, ^ilarmônica Eslovaca e Zdonetk Kosler — 35:02). Sonata
em lá Maior, Op. 25/4, de Ciem inf (Lamar Crow*
son — 14:20). Octoto para Instrumentos de Sopro •

Zora

Yonara

—

Noticiário

e Norma

— Desenho.

Show
Robin

com

Jacyra

Ajara. Colorido.

Três

Patetas

15h45m — A

Turma

do Zé

16hl5m — A

Turma

—

Filme.

Colorido.

ao

Centro

e branco.
Colorido.

— Desenho. Colorido.

do Pka-Pau

16h45m — Viagem

Preto

— Desenho.

Colmeia

da

—

Terra

(Martinon — 7:14).
21h08m — Slerco, 2 canais - Funéraillos, de
Liszt (Horowilz — 10:25), Concerto em lá Maior,
para Clarinete e Orquestra, K 622, de Mozart (Hans
Deinzer e Collegium Aureum — 28 20), Sonata em
de

Maior (Inacabada) D. 279, de Schubert (Kcmpff
18:42), Concerto de Brandenburgo n°. 5, «m
Ré Maior, BWV 1050, de Bach (George Malcolm,
Academia St.-Martin-in-ihc-Fields e Nuviile Marriner
18:33), Lauda Sion Salvatorem — Moteto, de
Paleslrina (Spandauer Kantorei — 3:57), Sonata par»
Dó

Desenho.

INFORMATIVO DE UM
às 9h, 12h, 15h, 18h
1 Sh, 18h, 23h e 24h.

17h45m — Os

—

Filme.

Três

Colo-

18hl5m — Show

—

de

Atrações

18h50m — Fofocas

com

com

—

Filme.

Rádio Cidade

— Musical.

Nelson

Rubens.

Colorido.

20h

—

Sessão

Bangue-Bangue

Morto.

Colorido.

Sessão

das

Filme.

23h

—

Sessão

24h

—

Jornal

Policial
da

Diariamente das 6h às 2h

Preto e branco.

—

Nove

MacGregor's.

ZYD-462

Colorido.
Colorido.

Tarzã

—

branco.

Yonara.

—

21h

Preto e

Zora

19h

—

Filme:

Colorido.
—

Noite —

Barnaby

DO BRATelefone:

Para receber mensalmente o boletim da programação de Clássicos em FM, basta enviar UMA VEZ o
seu nome e endereço à RÁDIO JORNAL DO BRASIL/FM, Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB.

Colorido.

Patetas

MINUTO - Oe 2a. a sáb.,
e 24h. Dom., às ÍOh, 13h,

264-4422.

rido.
17hlSm — Lassie

Ravel

Correspondência para a RÁDIO JORNAL
Brasil, 500 - 79 andar —
SIL: Av.

Colorido.

— Desenho,

Hood

—

de

A Princesa e o Cavaleiro — Desenho. Colorido.

—

os
TVE.

Mulher

18h45m — Horóscopo

- Coruja
Colorida — Filme:
Diabo. Colorido. -)(+t

-

da

Archie

15h30m — Os

Colorido.

K

Violino e Piano n.° 7, «m Dó Menor, Op. 30/2,
Beethoven (Grumlaux e Arraü — 25:C0).

CANAL 11

15h

Concerto em tá Maior,
para Oboi
Orquestra de Cordas e Continuo, de Telemann (Jacques Chambon e Paillard — 13:30). Trêi
Pe-ças para Piano, Op. 11, de Schoanberg (Polllni —
13:29). Quarteto em Ré Maior, para Flauta e Corda.,

201.

Colorido.

Chegaram

Missão Heróica
Colorido.

Mar.

14h

—

— Jornal da Bandeirantes — Noticiário com José
Paulo de Andrade, Branca Ribeiro, Celso Mansur e Elizabeth Camarão. Colorido.

Colorido,

com

14h30m — Super

Colorido.

HOJE
20h
d'Amorc,

AMANHA
Transmissão quadra.ònka — 5Q — II
— CondelfArmonia o delflnvcnnonc
Cimento
de
8 n°s. 9 a 12,
Vivaldi
certos Op.
(English
Chambcr Orchestra c Zukerman — 40:00), Variações sobre um tema de Tchaikovsky, Oo. 35a, ds
Arensky (Somary — 15:03), Una Bare|ir,; sur 1'Océan,

— Seriado.

Com Açúcar c
Gelo. Colorido.

—

Colorido.

- Quarta Nobre — Hoje: As Panteras. Filme: Pan-

1 h

no

Reino Selvagem

141.

23h

7h à

Trois Beaux Oiseaux du Paradis e La Ronde), de
Ravel (Ensemble Vocal Philip Caillard — 6:20). Concerto para Piano e Orquestra n.° t. cn. Ré Maior,
Op. 17, de Saint-Saens (Ciccolini, Orc;ueL;'ra de Paris e Serçje Baudo — 27:25).

utilidade

de

13h30m —

19hl5m

Diariamente das

Pastoral para Violino « Quarteto d? So;_tos, de Slra*.
kinsky (Boston Symphony Chambcr Playen — 17:45).
Prelúdio (Lagrima) e Três Mazurcas, de Tártsga (Julian Brearn, violão — 9.03). Trois Chansons (Nicolet,

Padrão.

-

21h55m

CrS 20,00 estudan-

Noticiário

Longa Metragem — A Caravana
e branco -^C^cir

Ia.

Novela He Janete Clair. Direção
de Daniel Filho e Gonzaga Blota. Com Francisco Cuoco, Dina Sfat, Teresa Rachel, Tony Ramos. Ida Gomes, Flávio Migliaccio e Carlos
Eduardo Dolabella. Colorido.
Astro

- Jornalismo

9h

Colorido.

Informe Econômico
Priori. Colorido.

Nacional — Noticiário apresentado por
Moreira e Carlos Campbell. Colorido.

21h50m

8h40m

Filme.

- Jornal

teras

0hl5m

-

CANAL 7

22h

Lenço, sem Documento — Novela de Mário Prata. Dir. dc Régis Cardoso. Com Ney Latorraca, Ricardo Blat, Aríete Salles, Bruna Lombardi,

—

23h3Sm —

Festival

HB

19h45m

23h

23h30m

Shazan.

Noticiário infantil apresentado
Saldanha (2a. edicáo). Colorido.

Paula

MA5H
rido.

Co-

Coloricio.

17h20m

22h5ínn —

lóh

Faixa

16h45m

-

99.7 MHz

|¥[í]}Bb^11s|

Deu o Louca no Show - Procjrama humorístico
apresentado por Ncide Aparecida e Norma
Blum. Com Ankíto, Ana Maria Krcsolcr, Roberto
Roncy.

—

esportivo sobre o
Futebol. Apresenta-

lorido.

PROJETO

lerói.
les.

Flínstones

Isaura Reprise da novela baseada
no romance cie Bernardo Guimarães. Com Lueólia Santos, Gilbeito Martinho, Beatriz Lira e
Rubens dc Talco. Colorido.

volvidos com fenômenos estranhos num barco à deirva nessa zona conhecida por seus acidentei inexplicáveis.

— Show do cantor compositor e violonista
BEN
acompanhado de conjunto forma rio por Wagner (baixe),
Dadi (baixo), Pedrinho (bateria), Joãozinho, Nenem e Biclu
(ritmo). Dir. de Carlos Alberto Sion. Teatro Clara Nunes,
Rua Marquês de Sao Vicente, 52 - 3o andar (274-9696).
De l.i. a 6a., às 21li30m, sáb., às 20h30m e 22h30m, dom.,
as I9h, Ingressos -ta., 5a. e dom., a CrS 100,00 e CrS

nar-

Escrava

I3h30m

Show
JORGE

Os

Desenhos:

apresentado por
Hummel
Marcos

Ligia
Maria,
Motta. Colorido.

Suspcnse e horror num espetáculo que explora rotineiramente o mistério em torno do Triângulo das Bermuda?.
McCIure e Conrad são dois agentes da guarda costeira en-

Interino

Noticiário

ria,

Educativa — 23h05m

(Sherlock Holmes and the Secret Weapon). Produção americana de 1942, dirigida por Roy William Neill. No elenco:
Basil Rathbone, Nigel Bruce, Karen Vcrne, Lionel Alwill,
William Post Jr., Dennis Hoey, Harr.y Woods, Paul Fix e
Mary Gordon. Preto e branco.

~

Cor Especial
o Top Cat.

DIABO

(Satan'5 Triangle). Produção americana de 1974, realizada
diretamente para a TV por Sutton Roley. No elenco: Kim
Novak, Doug McCIure, Alejandro Ray, Jim Davis, Ed Lauter,
Michael Conrad, Tito Vandis, Peter Bourne, Hank Stohl,
Trent Dolan. Colorido.

Colorido.

Globo

Filho.

Forocste*cspaguctc desleixado e inútil. Seus produtores
pretendiam fazer uma série, mas não conseguiram mais
que três exemplares. O canastrão Robert Wood é Gregor
MocGrerjor, líder de uma familia escocesa que enfrenta um
manda-chuva do Oeste, Santillana (Leo Anchoriz), para vin-

Desenho.

121.

DO OURO

Western

—

22h

fia. edição) — Noticiário infantil
Paula Saldanha. Colorido.

por

Cid

— 21h

—

Globinho

23h35m

(Virgínia City). Produção americana de 1940, dirigida por
Michael Curliz. No elenco: Errol Flynn, Mirian Hopkins,
Randolph Scott, Humphrey Bogart, Alan Hale, Frank Mc"Big
Hugh, John Litel, Guin
Bob" Williams, Dickie Jones e
Word Bond. Preto e branco.

ZYJ-453

V/aninha.

Operação Esporte — Apresentação de Carlos
Lima c Ricardo Mazzola. Colorido.
13h45m — Panorama Pop — Apresentação de M. Lima.
Colorido.

13h

Colorido.

Mundo Animal — Documentários das séiies
Untamed World c Animal World sobre a natureza, os animais e o homem. Colorido.

17h25m
ISh

Comédia musical destinada exclusivamente à garota*
da. Canções e competições de esqui prendem a atenção dos
maia benevolentes. Wellman Jr. é o herdeiro de um alo-

do

Acerte

14h45m —

21

O

llli20m

rado

Colorido.

Studios

Flipper

10h30nt

convocado

{Wintcr a-go*go). Produção americana de 1965, dirigida por
Richard Bcnedicl. No elenco: James Slacy, William Wellman
Jr., Bevcrly Adams, Anthony Hayes, Jill Donohuc, Tom Nardíni, Julie Parrish, The Nooney Ricket Four, The Relleclions.

TV

7h45m
Bh
9h
9h30m

LOLA

TV Guanabara — 23h

e
—

Mhlüm

Rádio JORNAL
DO BRASIL

Desenhos,
Imagon.

PÁG!NA 7

D

Colo-

Infantil.

Programa

de janeiro cie 1978

Dia — Noticiário apresentado por
Elias Soares o Mariuds Ma/ário. Colorido.
¦¦¦
— Poiilo-de-.ista
Apresentação de Gilberto

1 ll.30iii
12h

-

Infância

11

cha,

llhSSm
SEGREDO

—
—

d«

20li45m — Grande
Ferreira

Padrão a Cores.
TVE.
Sítio do Pica-Pau-Amarelo (Reprise).
Dal. tar i — Desenho. Colorido.

nema.

O

IOI.
llh

•

•

CANAL 4

Segundo exemplar da série dc 12 que a Universal realirou nos anos 40 com Bof.il Rathbone e Nigel Bruce encarnando os célebres personagens criados por Conan Doyle

SÉCULO

mes, desenhos
animados, Plim Plim, esporte
amador c uma peça infantil.
BBC — Apresentação de séries educativas produzidas pola BBC. Colorido.
1978 - Entrevistas
comentários sobre a
e
atualidade. Colorido.
Lições da Vida
Coi lehtárlos com Gilson Amado. Coloiido.
Cadernos de Cinama — Comentários e debales sobie filmes. Hoie: Sherlock Holmes
Arma Secreta. Prelo e branco. -K

'Anouk
Aimée em O Segredo
Intimo de Lola (canal 7, às 23h)

DO

CORRIDA

— Jardim
rido.

14h30m - 1978 — Entrevistos e comentário*, sobre a alua*

OS
FILMES
DE
HOJE

A

Rio de Janeiro, quarta-feira,

D
9h.5m

Televisão

O vigor de
Caravana do Ouro,
western à antiga,
e o charme de
O Segredo íntimo
de Lola,
melodrama à
moderna,
constituem os
destaques da
jornada. Com certa
cautela, pode ser
visto o terrorífieo
Triângulo
do Diabo.

JORNAL DO BRASIL

Procura-se

Sete
*A*

da música popular dos
Os grandes sucessos
60/70 e os melhores lançamentos em música
nacional e internacional. Programação: Alberto Carlos de Carvalho e Carlos Townsend.
CIDADE DISCO CLUB - O som das discotecai
cariocas. De 2a. a 5a., das 22h às 23h. 6a. e sáb.
anos

Vivo

Pistolas

Jones.

ou

para

Colorido.

às 24h. Produção de
das 22h
Apresentação de Ivan Romero.

Carlos

Townsend.

Noticiário.

'^iJrÍÉ_á

Rí|%£íIÍÍsÍHh£ >Í_ffil|fl|l«l

¦MB -^Si

HISTORIA

DO CARNAVAL CARIOCA DE 1920 A 1978 —
de cinco diferentes espetáculos, apresentados semanalmenle, cada qual referente a uma década. Pesquisa,
criação e apresentação do conjunto Coisas Nossas, formado pelos instrumentistas e cantores Beto, Bolão, Caola,

_£?4-J_nSN_fa,K
'Lk 'tm. - >'Á\fí%
J|HH
SÉ*

Dàzinha, Felipe, Henrique, Laita, Nonato e Zé Carlos.
Salão Rosa do Sesc da Tiiuca, Rua Barão de Mesquita, 539.
De 5a. a dom., às 21 h, vesp. dom., ás 18h. Ingressos a
CrS 30,00 e CrS 15,00, comerciários. Alé dia 3 de fevereiro.
BANDIDO — Show do cantor Ney Matogrosso acompanhado do conjunto Terceiro Mundo, formado por Aristides
(guitarra), Túlio (teclados), Jorjào (baixo), Jorge Ornar (vioIa e violão), Elber (bateria) e Cidinho (percussão). Toatro
Carlos Gomes (Pça. Tiradentes (222-7581). De 4a. a domingo,
às 2lh30m. Ingressos, 4a
e 5a., a CrS 70,00 (platéia,

f:

camarotes, balcão), e Cr$ 30,00 (galerias), 6a., sáb. e dom.,
a CrS 80,00 e CrS 30,00 Até domingo.
O DIA EM QUE A TERRA PAROU - Show do cantor e
compositor Raul Seixas acompanhado da banda integrada
por Luis Bernardo (trompete), Judiber (trombone), Carlos
Nilton e Gay Vaquer (guitarras), Guilherme Lara (piano),
Jorge Robson (bateria), Antônio Pedro (baixo) e Adegilson

Nara Leão, no
Teatro da Galeria

(sax). Teatro Teresa Rachel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-1113). Oe 4e. a dom., às 21 h. Ingressos, 4a,, 5a. e
dom., a CrS 60,00, 6a. e sáb., a Cr$ 80,00. Até dia 22.
GRUPO

ALMÔNDEGAS

macio por
harmônica,

-

Show
flauta

do

coniunto gaúcho forvocal), K lei ton (violão,

Kledir (violão,
e
vocal, violino e percussão), Gilnei
percussão), João Batista (contrabaixo e vocal) e
(viola de 12 cordas, craviola, violão e vocal).
Galeria, R-ua Senador Vergueiro, 93 (225-P846).
3as.-íeiras, às 2lh30m. Ingressos a Cr$ 60,00 e
csludanles. Alé dia 31.

(bateria e
Zé Flávio
Teatro da
Às 2as. c
CrS 40,00,

ZEZE' MOTA — Show da cantora acompanhada
pelo grupo
Mar Revolto, formado por Raul dos Santos (bateria), Luiz

Gal Costa, na
Concha Verde da Urca

Brasil (guitarra), Jorge dos Sanios (percussão), Otávio Américo (baixo) e Geraldo Benjamim (guitarra), Teatro Ipancma, Rua Prudente de Moraes, 824 (247-9794). De 3a. a
domingo, às 21h30m. Ingressos, de 3a. a 5a., a CrS 70,00,
6a., sáb. e dom. a Cr$ 80,00. Até domingo.

às

ROTATIVIDADE — Show humorístico com Rogória e
Agtldo Ribeiro. Participação de Luis Pimentel, Maria Odete
c o conjunto Somterapía, Texto de h^ix. Nunes e Haroldo
Barbüsí». Üir. de Agildo Ribeiro. Teatro Princesa Isabel,
Av. Princesa Isabel, 186 (275-3346). De 3a. a 6a. « dom.,

MIMOSAS... ATE' CERTO PONTO - Show de travestis,
com Geórgia Bengston. Com Angela Leclery, Kriana, Ma*
rica, Marlene Casanova, Rosana Brenson, Sara Streisaub,
TI ico Mon le negro e participação especial de Edson Pharr
e Jorge Benitez. Tealro Brigitle Blair, R. Miguel Lemos, 51

ALTA

21h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m., vesp. dom., Is
I8h. Ingressos, de 3a. a 6a., a CrS 80,00 e Cr$ 50,00,
estudantes, sáb., a Cr$ 100,00, dom. (Ia. sessão) a Cr$
80,00 e CrS 50,00, estudantes, e (2a. sessão) a Cr$ 80,00.

REVISTAS

Jorge Ben, no
Teatro Clara Nunes
(236-6433). De 3a. a 6a., às 21 h, sáb. às 20h c 22b, dom.,
às 19h e 21 h. Ingressos, de 3a. a 6a., a Cr$ 60,00 e Cr$
30,00, estudantes, sáb. e dom., a CrS 60,00.
CAFÉ-CONCERTO RIVAL — De 3a. a sáb., três programa— Elas Cobram Taxa de Luxo, com
ÇÕes diárias. Às 20h30m
Tutuca. Às 22h30m — Show de Bonecas, Shaw de travestis.
Às 24h — Spiti Show, com Tutuca, Eddy Star, Evcrardo,
CéSar Montenegro e Gugu Olimecha. Rua Álvaro Alvim,
33 (224-7529). Couvert de CrS 70,00, sem consumação mfnima.

PÁGINA

8

D

CADERNO B

?

JORNAL DO BRASIL

Rio de Janeiro,

D

quarta-feira,

11

de janeiro de 1978

\SIHOi\OHIA l_ VSTIIOIVAIITCA

iVAMOS ao TEATRO

AS CIVILIZAÇÕES
DO ESPAÇO

s^Vl''y

ADOLPHO

PAULO

(!í Eft

I1I.OCH

cio

Obscrvafório

^jl|í(

OS

CARIOQUINHAS e RITMO NORDESTINO
ESTREIA HOJE, AS 21,30 HORAS
TEATRO DA GALERIA
R. Senador Vergueiro, 93
Reservas: 225-8846 e 225-9185

DE UM CAIXEIRO VIAJANTE^
txm de MORTE
"N,l
Arthur Millcr direção:
«""•NATHALIATIMBERG
Hoie

Rogério do Freitas Mourão

Astrônomc-chcfc

"Ü^TT^Í

AUTRAN em

TEATRO ADOLPHO BL0CH

Ronaldo

apiesr-nld

E
üIltEAO
ÜDIIHNGUINHOS

,is 21,30 hs.

FLAVI0 RANGEL
e grande elenco
'$'Rua do Rumai, 804

- Amanhã

,'is

Autor:
MURHAY SCHISGAl
Tradução: JUCÁ DE OLIVEIRA
'
E LUIS GUSTAVO

18 c 21,30 hi.

VíticlM mitodpartns e msnrvas a partir das 10 hi.
/7"!'*V*'
lelofohes: 2bV146íj o 28b-14fíG.
rã K.\\
'Jl'/i
ProduçSo DifusnoSociedadeCivil lida, ...
....
. _'

Nacional

.

CENÁRIO FIGURINO

PAULO BRÁVUS

DIRfÇÁO GIRAI ÜOV 1)1 AKAUJO
como
COLABORAÇÃO CALOI
o faz a maior parte WEffmm^Ê&kmwvr _PBy^^.A^^Cmwm *HI B__H_kã_^^»_
AMFLHOR HICICIIIA DO BRASIL
ADMITINDO-SE,
Comédia do R.iy Coormy b John CM ipm.in
dos astrônomos que
HfF^H H«l TB
Adnpt.: João Boliioncoürt
JAYME BARCELLOS e EDSON FRANÇA SANDRA BARS0TTI
H_^fl
I_-hS
estudaram o problema das
tom VANDA LACERDA - FELIPE
civilizações extraterrestres,
.*^C.
JBB
_^_Y
TEATRO MUNICIPAL JOÃO CAETANO DE NITERÓICARONE
BERTA LORAN - LÚCIO
J&
ff
que existe, em nossa Gala- ^m^F -Âmmm^mVSBÈmw%1mFX&9m!maoP
MAURO - ANILZA LEONE - CARLOS
',P dom' ás r' '' ' '''•"''' -:'5 b0-ü0 K Cr5 Somente
'W'00 ~ amaSíib'
?f'riSVm
LEITE - ALCIONE MAZZEO xia, mais de 600 mil estreCrS 50,00 IP, Único) -Don
na veso, 18 hs, Cr$ 25,00.
FERNANDO JOSÉ o REGINA TEIXEIRA.
Ias com planetas, onde reiDir.: JOSÉ RENATO
l»*3_j
nam possibilidades biológi- r4ü KsuSff
HttPv?»*jCTrçiSn
BR»' «EB fftfi-l
'
Cen.: Muni/ Zilhcrberq
w^m
_¦?
fU_W(* «PS ^WBJMWM mmMW*'• * &££
A_Bt7*_P_V_F^__f
Fins,- Grcqório Faflflnellò
GUILHERME
cas, poder-se-ia perguntar ÍMSK
Hjíí .h 21,15 horís
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os mesmos caminhos evolutivos que conduziram o
aparecimento de vida inte•
ESTREIA HOJE
SOMENTE 3 DIAS
ligente como a conhecemos
na Terra.
HOJE, AMANHÃ E 6a., ÀS 21 HORAS
Com efeito, embora as
CONCHA VERDE - ALTO DO MORRO DA URCA
Cada semDna espetáculos diferentes
condições de aparecimento
do vários Estados.
único: CrS 60,00 com bondinho incluído
de vida sejam bastante liPreço
mitadas, as leis de evolução
Guilherme Araújo opreuntn .\
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biológica devem ser idênticas em todo universo, como as outras leis da natuOs
dez melhores espetáculos Infantis do
reza. Deste modo os orgade Janeiro e São Paulo.
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devem ser muito diferentes
dos nossos. Entretanto, para o cientista soviético Alexandre Oparin, um dos pioneiros da biogênese, é muiAlé dia 15 de janeiro no
DEFINITIVAMENTE ULTIMAS APRESENTAÇÕES
PREÇO ÚNICO
to difícil aceitar que as esj EXPERIMENTAL CACILDA BECKER
pécies vivas que povoam os
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outros planetas sejam seMESAGRANDE"-Sta Catarina
melhantes aos animais e
no TEATRO NACIONAL DE COMÉDIA
plantas terrestres, pois se«
FOLIAS DO LÁTEX -Amazonas
gundo tudo indica o proDe haja a 6a.: 2lh. - Sáb.: 2D c 22h. - Dom.:
cesso mesmo de aparição
I 21 h.
Palror..: Mlnisléria da Educação o Cultur i P/ScÜS Órqãos,
da vida, nesses planetas
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^''.vcom diferenças de ambienVocê ri, logo pensa! "EU! RICARDO BANDEIRA"
te muito acentuadas, deEsnef.Kulo em texto e mímica (pantomima). — A cove ter influído na sua
média de um jovem que a»os conversar com
o sol
Um Show de MAX NUNES «HAROLDO BARBOSA «AGILDO RIBEIRO
¦'escobre que ludo na vida c oossíveí.
evolução biológica.
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onde
a falta de inforções,
De 3.' a 6.1: 21,30hs - Sábados: 20, 30 e 22,30 hs
Paiva, 269-A - Ros.: 287-0871. - Aos Sáos
Doms.
e
mação é muito grande, poDomingos ás 18 e 21,30hs
íjs
17 h.,
fac. um adulto
leve seu pai para
sorrir:
"EU!
ESTUDANTES:
assitir
a
de 3.' a 5.* e na vesp. de Doms.: CrS 50,00
Ini.
peca.
CARLITOS no CIRCO" com
de-se racionar em termos
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Bandeira. Homenagem
à Chalm rh-nl
de probabilidade, assim,
A PARTIR DE HOJE,
se. a vida existe, num eleT_n
vado número de planetas
de Via-Láctea, é bem possivel que uma parte dela
... ,Vde Marileria Ansaldi - Direção: Ctlso Nunes
tenha seguido caminhos
O GRANDE SUCESSO OA TEMPORADA PAULISTA DE 77
evolutivos paralelos ao nosso, pois as vias divergentes
*
O PEQUENO NOTÁVEL
TEATRO DULCINA RESERVAS: 232-5817
não seriam capazes, talvez,
EM FINAL DE TEMPORADA NO
De •I.-' .i Sáb : 2i;i5h.
Vesp. 17 hs
de criar organismos com
Doms-.: 18'e 21'h'.- Preços:
Preços: 4.' CrS 40,00 c 20,00.
TEATRO SERRADOR ÀS 21 30 HS.
comportamentos inteligen5." a rlonih.: CrS 80,00 e 40,110. - As _.» na
4° ANO DE SUCESSO - TEL. 232-8531
tes possíveis a uma vida
Vesp. Cr$ 50,01) (P. único). S.ihs.: CrS 80,00 (P. único)
social que desse origem a
Patrocú io: SN r/MEC/HÜNARTE/DÂC
PUBLICIDADE
Tciefone
CERTA
243-0862 (PBX)
pira
uma civilização tecnolóUma colônia espacial do século XXI será
gica.
provavelmente assim, afirmam os técnicos da NASA
As dificuldades de um
meio hostil, nas primeiras
etapas do desenvolvimento em elevarmos nosso domialgumas dezenas de quilo- mensagens vai exigir para
da vida, podem conduzir ao nio ao espaço cósmico mais
metros por segundo, d e os interlocutores uma paci-'
seu provável estaciomodo que atingir os sis- ência verdadeiramente aspróximo como, aliás prevê
APRESENTAM _—« m9
namento evolutivo ou, o cientista
nortetemas estelares próximos a tronòmica. Enviar hoje
americano Gerard K. O'retornar à Terra levará uma mensagem e só requem sabe, ao seu desaparecimento, embora essas Neill, com as ilhas espacidezenas ou centenas d e ceber a resposta alguns
mesmas dificuldades para ais ao redor da Terra
anos. Tudo parece indicar anos depois é realmente
seres inteligentes, altamenUORNAL DO BÉASIL,
que, no atual estágio civili- uma prova de paciência.
te evoluídos e com tecnolo4/01/78).
zatório, as viagens inter- Quem sabe não estamos
siderais serão proibitivas, o raciocinando com elemengia própria, se apresentem
As civilizações do tipo II,
y^^^m Estréia
como desafios que além de
que deixa uma esperança los equivalentes aos hodia 11
além de já ter se. expanloT9e
exigir uma maior capacidaàs ligações rádio. Não deve- mens da pré-história endido sobre
4.a. 5.a e 6.a feira às 21:30 ti. Sábado ás 20:30h. e 22:30 h. Domingo às 19:00 h.
de de luta e portanto de seu sistema a totalidade do
mos esquecer que uma tro da relatividade das coiplanetário, é
Teatro CLARA NUNES
criatividade, vão conduzir capaz d e
mensagem de ida e volta sas nosso atual estado de
PATROOMODEGGARROS
Rua Marquês de Sâo Vicente, 52
empregar
como
ao desenvolvimento de
levará
vários
anos
comunicação
Shopping Cenler da Gávea.
ultalvez
seja
o
para
finalidades
de
comunicação
novos meios e técnicas de
Reservas: Tel.: 274-9696
trapassar as distancias in- equivalente ao de uma era
uma produção de energia
¦O _A80R PARA OUtM SA0E.O OU_ OUUÍ.
a partir das 16 h.
adaptação. Tais processos equivalente
teretselares. Tal troca de pré-tecnológica.
a
1026
watts.
irão permitir um rápido
Nesse
desenvolvimento científico zações estágio, a s civilichegar a co.e a conseqüente passagem Ionizar podem
os outros planetas.
de um estágio tecnológico
Para Kardashev a pasrudimentar a outro supérior. Tais dificuldades são, sagem de tipo I para uma
civilização do tipo II, não
sem dúvida, os choques que
deve
ser muito rápida. Ela
têm tornado possível o
não deve ultrapassar aiaparecimento das superguns milhares de anos. Locivilizações.
calizá-la não chegaria a ser
Para o astrofísico soviédifícil,
se imaginarmos que
tico Nicolau S. Kardashey,
ela estivesse irradiando em
as civilizações se classifi- nossa
direção IO2» watts,
cam em três principais
tipos, segundo dois aspec- numa estreita faixa de rátos que lhe parecem essen- dio, mesmo que estivesse
muito distante no espaço.
ciais, tais como o espaço
O nivel de separação culvital, no qual uma civilitural-tecnológico entre eszação se distribui, e o seu
consumo de energia. Tais sas duas civilizações não
critérios que estão intima- deve ser muito superior a
que nos separa dos homens
mente associados perpré-históricos da época
mitem separar as civilizações em três grandes Cro-Magnon. Se fôssemos
categorias: as civilizações transportados para aquela
época, por uma máquina
de nível tecnológico pródo tempo (o que nos pareximo ao nosso; aqueles que
controlaram a «nergia do ce hoje impossível), ao reseu próprio Sol, e num es- latarmos o nosso avanço
FM 88 92 96 100
108
MHz
técnico-científico seriamos
tágio muito mais avançado
"Hi300
1600 kHz
|lQ4
aquelas que controlarão a considerados loucos e, talAM
530
600
700
1000
vez, eliminados como eleenergia na escala da sua
mento subversivo ã ordem
Galáxia.
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então constituída.
Uma civilização do tipo
I, que tem o nivel equivaA terceira etapa seria a
Quem gosta de música vai ficar de ouvido atento de 2a. a sábado, às 22 horas/
lente ao nosso, estende-se
da conquista das estrelas
para curtir o melhor da Rádio Cidade: Cidade Disco-Club, no puro som
por toda a superfície do
próximas quando então
FM Stereo em 102.9 MHz.
planeta, e consome toda a
atingiria-se o tipo de civilienergia recebida pelo piaGentileza de Philips e Galeria Chave de Ouro, onde você compra
zação III. Kardashev aftrneta, ou pelo menos uma
eletrodomésticos, utilidades e presentes pelos melhores preços e condições
ma que a passagem da
grande parte dessa enersegunda para a terceira
da Cidade (de Niterói).
gia. E capaz de concentrar
etapa fazer-se-á de modo
o equivalente da produção
mais tento, da ordem de aitotal do planeta para fina.
gumas centenas de milhões
lidades vitais, tais como
de anos quando então os
comunicação, aquecimento,
seus componentes deverão
e 1 e t r icidade, transporte,
chegar a colonizar to.la
etc. A civilização terrestre
uma galáxia. Todas essas
atual não atingiu ainda esdeduções podem parecer
se nivel. Atualmente, confantásticas; mas, segundo
sumimos aproximaKardashev, o número àe
damente 10 milhões de kw,
galáxias que podem possuir
o que é relativamente pouRua Visconde do Uruguai, 466
supe rcivilizaçõís
Horário Terça a Sexta; 21:15h. Vesperal õa Feira ns lTh Sábado 2(lh e 20:30h
A loja que faz mail
co; mas, se mantivermos o jssas
Rua São Pedro, 32
devem
ser
relativamente
ritmo de 3,5% ao ano,
Rua Vise, do Rio Branco, 175
por seus clientei.
e
21:lõh
Domingo
16h
grandes tendo em vista sedaqui a 200 anos estaremos
rem as idades das galáxias
Preços CrS 80,00 e Estudantes CrS 50,00
consumindo 10 mil milhões
NITERÓI
já bastante avançadas.
de kw, ou seja 3% da energia que o Sol envia a TerOs contatos diretos
ra.
IphiiipsI
com essas civilizações do
Seremos obrigados a proespaço se revelam atualcurar no futuro energia fomente uma utopia. Com
ra do nosso meio-ambiente,
efeito, os engenhos espaciF: 237-7003 Paraça Arco Verde
ais conhecidos se deslocam,
o que nos vai conduzir ao
estágio seguinte do proces- utilizando os campos gravitacionais, a velocidade de
so evolutivo, que consiste
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Telefone para 264-6807

e faca uma assinatura do
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TERESA RACHEL
apresenta:

Cidade
Disco-Club
Philips e
Galeria Chave de Ouro
patrocinam
o melhor musical
da Cidade.

emigrados
de S. Mrozek

O maior
acontecimento teatral da temporada!
com

Rubens
Corrêa

Sebastião
Vasconcellos

Rádio Cidade

Cenário de Hélio Eichibauer
direção de Ipojuca Pontes

Li

GALERIA

CHAVE DE OURO

L

f

No Teatro Glaucio Gil

J

PHILIPS

CADERNO B

LOGOGRIFO
PROBLEMA

N

P

1. ADESTRAR (7)
2. ATRAIÇOAR (5)
3. BATER (5)
4. CLAVA INDÍGENA (6)
5. EMBUSTEIRA (10)
6. ENCLAUSURAR (7)
7. ENGANAR (6)
8. ESTUQUE (5)
9. EXTRAIR (5)
10. FRESTA (6)
11. MONSTRO (7)
12. MORDER (6)
13. OPRESSORA (6)
14. REPASSAR (7)
15. RETAGUARDA (8)
16. TERAPÊUTICA (7)
17. TIGELA (7)
18. TOSTAR (6)
19. VELHACO (7)
20. VIÇOSA (5)
PALAVRA-CHAVE: 13 LETRAS

S

R N

t

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar»e determinado vocábulo, cujas consoantos |á estão inscritas no quadro
acima. Ao lado, à direita, é dada uma
relação de 20 conceitos, devendo ser
encontrado um sinônimo para cada
um, com o número de letras entre
parênteses, e todos começados pela
letra inicial da palavra-chave. As letras
dc todos os sinônimos estão contidas
no termo encoberto,
respeilando-te
as letras repetidas.

a

AMOR

de abril

a 20 de

empreendimentos

21

n

de maio a 20 de

de junho a 21

LEÃO -

PESSOAL

Sérias dores de cabeça.
Vigie sua saúde.

Uma promessa pode atconder uma armadilha.
Esteja atento (a).

PÁGINA 9

^^^3p

mudar

pode

X_^____^wè^oj

o (a) faCuide-se

Não encorage uma pattoa apenat para satisfanr teu amor-próprio.

*—

No amor, sua força de caráter
poderá levá-lo (a) a
uma
elevação
espiritual.
Boas
perspectivas familia-

de

em-

£-*é£l

—.„

LSB21

Pense bem antes da daPalpilaçõcs.
mais

que

Descanse

safiar alguém. Seja maia
realista.

puder.

COISA
/QUE
ESTRANHA,
/

res.

Vênus não o (a) favorece
atualmente. Sua chance no
plano sentimental será limitada. Alguém tentará pre-

^^

CAÜLOS

de julho

Bom clima financeiro. Bom
humor que facilitará o setor profissional e os cncontros de negócios. Se quiser,

_-é#

junho

as pessoas. Não faça negócios a longo
prazo. Seja
mais oportunista.

__E

SAÚDE

Cuidado com o plano sentimental, pois com sua ex- Seus intestinos
centricidade poderá perder rSo
sofrer.
uma grande oportunidade. mais.
Evite sonhar domaii.

novos.

Dia benéfico. Seus negócios
irão muito bem. Você entenderá melhor es coisas e

21

D

maio

Não conto com a sorte. Você trabalhará muito, mas
faltará a ajuda necessária.
Evite as associações e os

GÊMEOS

CÂNCER -

Dia perigoso. Cuidado com
os namoros. Você poderá
ficar sozinho (a) e com uma
ferida no coração que cf if ¦cilmcnte seria curada.

me suas previsões. Não faça empréstimos e evite as
assinaturas.

H

11 de janeiro de 1978

AH, Wo wc ¥

de março a 20 de abr

Prováveis aborrecimentos c
diversas dificuldades. O di*
nheiro não chegara confor-

TOURO - 21

Rio de Janeiro, quarta-feira,

JEAN PERRIER

FINANÇAS
21

D

. -xfò Rm faz su?. comWr\

Soluções do problema n.° 98: Palavrachave: GRATIFICADOR. Parciais: gralo;
gíria; gritaria; girar; garoa; gráfico;
grifo; garfar; grado; gorar; gira; garota; gorda; grafar; gota; gratificar;
gado; garra; gaiato; grota.

HORÓSCOPO
CARNEIRO -

JORNAL DO BRASIL

JÍRÔN.MO FERREIRA VERÍSSIMO

N.° 99

R

D

Nada

de
sinalado.

g:ave será asPrafque ioga.

V E EU SINTO

Faça
máxima
o
para
agradar suas relações •
seus familiares.
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judiei-lo (a).

prego.

22 de

julho a 22 de agosto

Aborrecimentos
nos
seus
negócios. Pagamentos a fazer e dinheiro que não che-

JH

gará. Todavia, uma propôsta interessante poderá serlhe feita.

VIRGEM -

m

Ótimo

dia. Reinará um clima de euforia, de ternura
e de harmonia. Pode marcar a data de um casamento. Alegrias com sua famí-

Nervos
abaiados.
Procure
ficar cilmo(a) e
não discuta Inutilmente.

libertar-se
da
certas responsabilidade!
familiares.

Cuidado com os namoros
você acredita sem im- Uma doença crônica
poSe não tomar dera voltar, mas não seportancía.
cuidado eles acabarão mal. rá nada grave.
Discussões com sua familia.

Você
«trairá
Iodai at
simpatiat • acabará com
um mal-entendido.

Procura

lia.

23 de agosto a 22 de setembro
Clima

de harmonia e calma. Se sua profissão tiver
relação com as criações artísficas, tudo irá muito bem.
Solicitações, estudos e as-

que

/ O QUE HA'
l COM ESSE

sociações favorecidos.

BALANÇA -

V

23 de setembro a 22 de outubro

m

Procure

organizar
melhor
suas atividades e principalmente suas despesas. Pode
em
melhorias no
pensar
seu trabalho. Seja mais ali-

Dia

bastante

sol?
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feliz.

Tanto
mais que o período atual
faz com que você esteja sedutor (a),
sabendo
atrair
simpatias e também o amor.

Cansaço

geral.
um médico.

Consulte

Tudo o qua for relativo
ao seu lar terá beneficiado.

vo (a).

ESCORPIÃO - 23 de outubro a 21

de novembro

Há muito tempo que você
não trabalhará como hoje.
Terá
muito dinamismo
e
grande confiança em si mesmo (a). Escritos e finanças

____{__]

Dia

neutro, mas deixe agir
seus instintos • seus impulsos. Todavia, não ultrapasse
seus limites. Plano familiar
beneficiado.

Possíveit dores ocasionadas pelo nervo ciáti
co.

Procura
solução

ancontrar

para um
fo complicado.

uma
assun-

PEANUTS

favorecidos.

SAGITÁRIO - 22 de novembro a 21

m

Boas perspectivas. Seus méritos serão reconhecidos de
modo honroso. Mas isto não
lhe trará muitas satisfações
financeiras.

Reorganize

seu

trabalho.

de dezembro
Sorte. Graças a um novo
encontro sua existência vai
transFomiai-so de uma maneira que você ficará surpreso (a). Alegrias familiares.

Evite cangar-se demais e
não
esportes
pralique
violentos.

El, FRANKLIN! A
DONA ESTnUt\A&
SAPECOU UMA ES-,
TRELA DOURADA.
NA SUA PROVA.'

Sua constância a tua lanacidada lha asseguram
o sucesso.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro
Excelente dia para agir sozinho (a). A ajuda financeira que lhe for dada, não
será completamente desinteressada. Seja prudente.

KZH
AQUÁRIO -

21

de janeiro a

ser bem-sucedido (a),
aja com cautela e sabedoria. Tudo que for excessivo
e exagerado não dará certo. Cuidado com o plano
financeiro.

PEIXES — 20 de fevereiro a 20 de

m

Cuidado, pois você poderé cair e torcer o 1ornozelo.

Você terá uma feliz iniciativa am relação à tua
família.

Boa. Pode fazer qualquer
tipo de esforço.

Uma prova inesperada
de simpatia o (a) tornará feliz.

Dia benéfico. Você se encontra num período propicio para assinar contraEstude com
tos.
cuidado
sua situação atual. Finanças

Você

nada deve temer no
sentimental. Ele será
de surpresas e de
alegrias. Resolva seus problemas familiares.
plano
cheio

será
agir
conforme seus desejes. Ponha um pouco de ordem
nos seus pensamentos.

que, depois de gravados certos sinais, as lobas (feiticeiras
ou magas) deitavam a sorte. 16 — ave psitaciforme da família dos psitacídeos, o menor dos periquitos brasileiros.
18 — ilha da Noruega, na costa da Província de Troms.
19 — tribo montanhesa do Assa Orienlal (índia) que habita
a serra de Naga. 21 — rio do Sudeste de Rio Muni, afluente
do Bonito. 22 — (mit.) divindade que simbolizava a sabedoria suprema. 24 — espécie de tanque onde se espremem
e se reduzem a líquido certos frutos. 26 — poesia fú-

1

ARVORE Dt NATAL!

*/_£s_-S_

A. C.

JOHNNY HART

Boa.

N\a_ não leia demais, pois sua vista é
frágil.

Sam quarar você podará
ter cruel, mesmo com
seus melhoras amigos.

Yíf~\

VA^*0^ rmi{oo^mh CxWSX£DR7

CARLOS DA SIIVA

lim sem preocupação ornamental, mas com o fim de diverlir, em demonstração cômica. 11 — a parle posterior do
pescoço, correspondente à vérlebra cervical chamada atlas.
12 — cidade dos EUA no Eslado de Carolina Setentrional,
Condado de Brunswick. 14 — vara de árvore frutífera com

Z

(PERDÃO, F6SSORA.'| f

facilitadas.

—
HORIZONTAIS — 1
embarcações
fundamentalmente
iguais ao iate. 10 — acrobata que, geralmente em grupo
e vestido de maneira extravagante, dá saltos de trampo-

muito

$Ü

eu Nao ganho estrelas nem mesn\o eiw mínha

março
O plano sentimental
neutro. Você poderá

CRUZADAS

nebre

A PROFESSORA NUNCA BOTA ESTRELAS
DOURADAS Et\A MlNHAS PROVAS!

19 de fevereiro

Para

BU

Cuidado

com encontros imprevisíveis. Os poucos instantes de prazer que eles
lhe trariam teriam um preço muito alto.

CHARLES M. SCHULZ

triste,

S\

composição

formada

"H

*]

f]

de

*]

*]

estâncias

9J

de

quatro versos de cinco sílabas. 28 - gigante mencionado
no culto pelos rabinos israelitas. 29 — designação
científica já vulgarizada de um inseto que vive, em
geral,
nas plantas cítricas. 30 - calor, quentura. 31 —
grande
porção de líquido. 32 - zurrar. 34 — coisa bela, agradavei, deliciosa, num conjunto que é o oposto disso. 3 —
estrado que se ergue numa igreja para nele se colocar um
cadáver enquanto so efetuam as cerimônias fúnebres.
VERTICAIS — 1 — diz-se de uma raça bovina matogrossense. 2 — acostuma (o animal) a determinado lugar
que não
o de seu pouso habitual. 3 — familia de moluscos da
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classe dos pelecípodes, de concha arredondada, com
estrias ou lâminas concênlricas. 4 — cidade da República
Federal Alemã, na Província de Renania Setentrional. 5 —
palavra celta de sentido desconhecido, usada por Virgílio.
6 — cslola de plumas estreita e comprida, usada
pelas
mulheres em volta do pescoço. 7 — cidade da França, no
Departamento de Ariége. 8 — (filos. chinesa)'o
princípio inlerior, fidelidade. 9 — prefixo grego que significa aurora,
usado em Arqueologia, Geologia e Paleontologia
para dea parte mais antiga de um período. 13 —• acrimonla, azedume, sofrimento arraigado de dor e ressentimento. 15 — nanar, dormir (termo do dialeto de Cabo
Verde). 17 — cavernas, furnas. 20 — estar mais elevado,
estar sobrancoiro. 23 — dar por certo, por assente. 25 —
(are.) asas. 27 — os apetites sexuais das pessoas. 30 —
qualquer objeto de bronze, cobre ou latão. 33 — outro
nome da letra N. Colabzoração de Jos* Ricardo M. da Oliveira — Rio. léxicos: Melhoramentos • Casanovat,
signar
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
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HORIZONTAIS — exuberar — xebale — uri — iridipenes —
mor — ceramo — efarados — niro — it — it — iterar — «go
— namaz — goum — adufa —
po — soleiras.
VERTICAIS — eximeninas — xerofita — ubirare — mas —
bad — ética — repedir — runas — fisostomos — rem —
eros — rodado — igupa — azul — eo — gai — fe.
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Correspondência a remessa de livros a ravistat
para:
Rua das Palmeiras, 57 apto. 4 — Botafogo — ZC-02.
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A LUTA DESESPERADA CONTRA
INCÊNDIOS. TURISTAS E LADRÕES
'MaiiríUo Torres
¦-n EL0 HORIZONTE - Fogo, i rem em poder de figurões e recla'llcn'òes cie arte. deprecia- j ma que a.s autoridades "nada estão
__B"__*
aL dores, cupins, transito pe- . fazendo pura recuperá-las".
¦^*-~. sacio e até a.s forças da
"Realmente a
proteção aos
natureza ameaçam a segurança do.s , acervos é precarissima", diz o climonumentos históricos e artísticos
retor do IPHAN em Minas. Em Sabrasileiros, o grande acervo cia mebará. foi fácil, porque conseguimos
mória nacional que o Instituto do manter sigilo e a Policia Federal
Patrimônio Histórico e Artístico Na- agiu brilhantemente, melhor do
cional — criado há 40 anos em sua que o FBI", acrescentou o diretor
do Museu do Ouro, Sr Antônio Joadefesa — tenta preservar, em meio
à falta dc condições
financeiras, quim de Almeida. O arquiteto Roberto Lacerda tem idéias para memateriais e de apoio moral.
"Estou apavorado" —
assim o lhorar a segurança do acervo artistico de igrejas e museus mineiros:
diretor do IPHAN em Minas, ar"São
João Del Rei, por exemquiteto Roberto Machado Lacerda,
50 anos, resume sua opinião sobre pio, tem regimento cio Exército. Por
a situação de Ouro Preto — o que não cedem soldados para promaior e mais importante conjun- teger cada igreja, cada museu? Se
to arquitetônico barroco do mun- I destacassem um soldado por noite,
do — onde o incêndio do dia 10 | cada um prestaria esse serviço só
de dezembro passado destruiu dois uma vez por ano. Em Diamantina,
casarões. No relatório que encami- ! existe um Batalhão da Polícia Miriflará à direção geral do órgão, o | litar e eu vou sugerir ao Prefeito
arquiteto vai pedir "medidas drás- | que peça ao comando a mesma coiticas para salvar a cidade do fogo, sa. Aproveitar a capacidade óciosa desses grupamentos".
seu principal inimigo".
Em Congonhas, apesar da preA falta de .segurança contra
Incêndio não é privilégio de Ouro cariedade do destacamento policial.
Preto, embora ali, por ser toda a há guardas permanentes na Basícidade tombada como monumento lica de Bom Jesus, que conseguem
nacional, o problema adquira pro- proteger os profetas do Aleijadiporções mais graves. O que está em nho, feitos de pedrão-sabão, conrisco é todo o conjunto. Mas o tra os turistas depredadores, que
problema existe em todas elas e c escrevem nomes nas estátuas. Ura
tanto mais grave quanto mais lon- turista até roubou o dedo da mão
de um profeta. Algumas igrejas e
ge estejam de Belo Horizonte.
Diamantina, por exemplo, viu ! o Museu de Mariana também posarder ha quatro anos o velho solar j suem guardas noturnos.
Em Ouro Prelo, após o grande
da família Francisco Brant, então j
transformado em hotel. Os mora- : roubo do Pilar, a Policia Militar
dores da cidade, num mutirão vo- mineira aumentou para 35 o núluntário, tentaram, em vão, conter mero de soldados do destacamento
da cidade 'na época eram 15), que
as chamas'.
Há mais tempo, outro incêndio ; tem 50 mil habitantes. Com isso, é
tinha consumido um casarão no possível ter guardas hoje em três
Beco do Mota, onde funcionava a igrejas importantes: matriz do PiRádio de Diamantina. O incêndio ! lar (onde está o Museu da Prata,
que destruiu parcialmente o bicen- : assaltado em 731, matriz de Antòtenário Colégio do Caraça, ná noi- , nio Dias (onde funciona o Museu
te de 28 de maio de 1968. é~ outro I Aleijadinho) e igreja de São Franexemplo triste. O fogo destruiu to- | cisco de Assis. Mas esse efetivo é
da uma ala e consumiu centenas pequeno para a cidade, que mercde livros raríssimos de sua valiosa cia até um batalhão, em vista da
biblioteca, antes que os bombeiros importância de seu acervo artísticopudessem chegar. O que dizer en- cultural", lembra o Sr Roberto Latáo de Mariana, a mais antiga ci- cerda.
dade de Minas, ou de Congonhas,
Advertência do diretor do
ou de Sabará, ou do quase inaces- IPHAN em Minas: "Quando acontecem tragédias como o incêndio dc
sivel Serro Frio?
Para o arquiteto Fernando Ouro Preto, todes malham o PatriLeal, presidente do IPHAN em Sal- mònio, como se os particulares, dovador. incêndios em prédios anti- nos c guardiãos dos monumentos,
gos se devem principalmente ao ¦ não fossem também responsáveis.
mau uso dos mesmos pelos mora- Agora, eu pergunto: a Prefeitura
dores, não orientados quanto ao de Ouro Preto tem posturas que
grande perigo que representam fo- obriguem, pelo menos, as casas cogareiros a lenha. Foi isso que cau- merciais da cidade a disporem de
incêndio? Cidades
sou a destruição de vários casarões extintores de
do Largo do Pelourinho, há três grandes, com todos os recursos, como Belo Horizonte e São Paulo,
anos.
tèm essas posturas. Por que não
Monumentos
da arquitetura Ouro Preto, que é também um
civil não são os únicos atingidos. grande conjunto e que o Prefeito
No Recife, só agora está terminan- adverte — e com razáo — ser um
do a restauração da metade do ai- verdadeiro palheiro?"
tar-mor da igreja da Misericórdia,
"Nós, do IPHAN, fazemos
o que
destruída há três anos por causa
— prossegue. "Em todas
de uma vela esquecida acesa. Em podemos
que
Pitangui, Minas, em 1914, a igre- as igrejas antigas de Minas
restauramos, fazemos questão
de
ja-anatriz setencentista da cidade recompor as instalações
elétricas.
— que possuía três naves e uma
talha riquíssima — foi Inteiramen- No caso de Ouro Preto, pretendo
te destruída pelo fogo. Tudo por- conversar com a direção da Cemig
e estabeecer um sistema de vistoque o sacristão temia assombração
e, uma noite, teve medo de apagar ria em todas as instalações elétriuma vela e sair do templo às es- cas da cidade. As casas que estiverem com elas em mau estado terão
curas.
o
fornecimento cortado e só restaCitando um caso recente — o
roubo, no mês passado, de três bar- belecido depois de consertado. Eu
ras de ouro do Museu do Ouro, em mesmo já vi casos de proprietários
suas
instalações
Sabará — o Sr Roberto Lacerda que consertam
afirma que o problema da segurán- elétricas com arame farpado".
ca da.s obras de arte das coleções
Já o Prefeito da cidade. Albermineiras é uma dificuldade crôni- to Caram, se preocupa com outro
"Há
ca.
certo descrédito em rela- problema que compromete
seriação à existência de ladrões. E en- mente a segurança do conjunto artão só colocam trancas depois da quitetônico: os caminhões posados.
Apesar de todos os seus esforços,
porta arrombada."
O vigário da Paróquia do Pi- depois de quase um ano como Prelar de Ouro Preto tem ainda "fé feito, ainda não conseguiu tirá-los
em Deus" de que serão ainda re- das ruas de Ouro Preto, mas pensa
cuperadas as relíquias de ouro, em estabelecer um entreposto fora
prata e pedras preciosas, roubadas do centro comercial, onde seriam
em setembro de 73 do Museu da depositadas mercadorias para sePrata, que funciona nos porões e rem entregues ein camionetas. Os
consistório de sua igreja. Eram pe- caminhões, transitando nas
ruas
ças que valiam CrS 6 milhões — estreitas, comprometem a seguraníoi o maior roubo de arte já ocor- ça de casas e monumentos,
por
rido no país — que o Padre Feli- causa da trepidação, e às vezes desciano Simões afirma se encontra- troem fachadas inteiras.

COMO DEFENDEI!
DEDO 1» II ETO
arquitetônico
urbano de Ouro Preto —
o maior bloco homogêneo
«conjunto
de arquitetura
barroca
que existe no mundo — está completamente desprotegido, segundo
autoridades municipais e técnicos,
que alertaram os Governos federal
e estadual para a necessidade de
executar, com urgência, um plano
de segurança contra incêndios,
após a destruição pelo fogo, dia 10
de dezembro passado, de dois prédios no coração da ex-Vila Rica,
considerados exemplares important-es do barroco mineiro.

Em 1974, por ordem do Comandante da Polícia Militar de Minas,
Coronel Vicente Gomes da Mota, o
Tenente-Coronel José Ferreira de
Aguiar e os Tenentes José Antônio
de Freitas e Carlos Ferreira Casal,
do 9.° Batalhão da PM mineira,
estudaram um Plano de Segurança
contra Incêndios para a cidade,
que em um de seus itens prevenia
ser a "situação estrutural a pior
possivel. não apresentando nenhuma condição de .segurança, sob todos os aspectos". E a comissão afirmava. em relatório, que a rede elé•rica de Ouro Preto é precária,

"principalmente
nas igrejas barrodc Minas .oram incorporadas ao
cas. tornando-as vulneráveis aos Plano cie Conservação. Valorização
incêndios".
e Desenvolvimento de Ouro Preto e
Ou
militares
acrescentavam Mariana. elaborado a partir de um
"não são
anteprojeto com que a UNESCO,
que a.s advertências
utópicas, contendo o mínimo ne
há 10 anos, propunha a restauracessário para salvaguardar o maior çáo de Ouro Preto, nos mesmos
patrimônio histórico de todo o moldes de outros planos executados na Europa, como no caso de
país". Mas esse plano não foi executado nem na menor de suas rei- Assuã. no Egito, onde monumentos
vindicações. Pelo contrário: sem do Egito antigo foram deslocados
condições dc operar, porque o úni- dos locais originais, que deveriam
co carro-pipa do destacamento esser inundados com a construção da
tava "caindo aos pedaços" poucos grande barragem.
dias antes do incêndio, o atual coO problema e que e.s.se plano
mandante do Subgrupamento de
parece inviável. Artistas plásticos
Incêndio de Ouro Preto, 1.° Tenenuma
te Roberto Paiva, resolveu forçar a de Ouro Preto consideram-no
utopia, no ca.so brasileiro, "onde as
permanência na Cidade de um coisas da cultura,
a.s menores coicarro-pipa emprestado pelo Comando do Corpo dc Bombeiros de j sas, são deixadas em terceiro piaBelo Horizonte, porque a viatura ; no". Para o diretor do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
de sua unidade está parada há
Artístico, arquiteto Luciano Amemeses, completamente quebrada.
"Eles
dée Perei, o plano só será viável se
carro-pipa
o
cie
querem
volta para f.sta de inauguração de se criar uma entidade do tipo Novacap (que construiu Brasilia), paum quartel. Vou devolver logo e. se
ra supervisionar sua execução.
houver outro incêndio, Ouro Preto
"Quanto aos custos
acaba de uma vez", desabafa o Tetotais de
nente Paiva. Ainda segundo o re- sua viabilização, são tão altos que
latório de 74 dos três oficiais, o eu mesmo não saberia explicitá-los.
único autobomba-tanque do.s bom- Será melhor dizer que o custo tobeiros de Ouro Preto (um Ch.vro- tal do plano é incalculável".
let 69, com capacidade para 2 mil
Diante disso, o 1.° tenente Ro800 litros de água) "expõe ao riberto de Paiva, comandante do subdiculo os bombeiros, quando eles
grupamento de bombeiros de Ousão chamados a atuar em determiro Preto, pede coisa mais modesta
nadas ocasiões."
para proteger a cidade urgenteO carro está com seu tanquemente. "Se me derem 25 soldados,
reservatório furado. A mesma coihidrantes estrategicamente
sa acontece com o tanque de gaso- quatro
localizados, um quartel novo, com
lina, que foi consertado com araimelhor localização, e dois carrosdite, sem falar na fiação elétrica
pipas bem aparelhados, eu garando carro, danificada, na lataria
to a proteção e salvaguarda de Outoda corroída e na bomba de suero Preto até esse tal plano sair".
ção impossibilitada de operar e de
Mas nem mesmo isso parece
ser consertada, por falta de peças.
O carro-tanque — que, juntamen- muito viável. Em entrevista ao jorte com a velha camioneta do con- nal Diário de Minas, publicada no
domingo, dia 11 de dezembro pasüngente, pertence, na realidade, à
Prefeitura de Ouro Preto — não
sado (a entrevista saiu no dia seconsegue subir as ladeiras da ciguinte ao incêndio da Rua
Sáo
dade a mais de 10 km/h. Dai o riJosé. mas foi dada quando ele aindiculo desse corpo-de-bombeiros- da desconhecia a ocorrência),
o
tartaruga, que trafega vagarosaComandante do Corpo de Bombeimente, mas com suas ruidosas sire- ros de Minas Gerais, Coronel Abranas ligadas.
hão Guimarães, afirmava que
é
"absoluta a ausência
Válter Gruber, técnico em sede prevenção
contra incêndios no Estado".
gurança e especialista em instala"Nas cidades mineiras,
ções elétricas domésticas, ligado à
os cuiAlcan — Alumínio do Brasil — dados com a
contra incênproteção
adverte que a maioria das 4 mil 420 dios, erradamente,
precederam aos
construções antigas existentes na de
Anos
prevenção de sinistros".
zona urbana de Ouro Preto têm atrás,
em face da omissão das autoinstalações elétricas precárias e
ridades públicas, havia quem pen-superadas. "Casas construídas de
sasse
em corpo de bombeiros vomadeira, e madeira antiga, fácillutários, como em algumas cidades
mente inflamável,- tèm instalações
norte-americanas. O pioneiro dessa
inaceitáveis até para prédios moidéia foi o ex-diretor do Museu da
demos. O problema é que em Ouro
Inconfidência, Sr Orlandino
SeiPreto pedreiros e carpinteiros se
tas Fernandes, em 1967 — diz ele.
improvisam em eletricistas e eles
mesmos faz-em redes elétricas, sem
Na campanha, em que propôs
que os proprietários imaginem o que o equipamento fosse comprado
risco que estão correndo."
com fundos arrecadados entre moradores e amigos de Ouro Preto, o
Segundo o Sr Gruber, as instalações urbanas utilizam fiação Sr Orlandino Seitas conseguiu, no
do tipo contra-indicado, isto é, lios máximo, realizar uma semana de
com cobertura de asbesto, alta- prevenção contra incêndios. "Os
mente inflamáveis. "Em Ouro Preincêndios podem ser facilmente
to todo mundo faz instalações elé- apagados e combatidos na cidade.
tricas não levando em conta a Numa república ds estudantes da
resistência dos fios, que consequen- Escola de Minas, o Formigueiro,
temente se aquecem e provocam por exemplo, um principio de inprincípios de incêndios."
cêndio foi apagado com cerveja
Esses incêndios não consumaque os rapazes estocavam, o que
deu toque pitoresco a coisa tão
dos são mais freqüentes do que se
grave".
pensa. Há três meses os bombeiros
"Adiantamos
conseguiram evitar uma tragédia
às
autoridades
no bairro de Antônio Dias — o coninteressadas na segurança de Ouro
junto mais antigo e arquitetônicaPreto que o perigo não se resmente mais importante da cidade
tringe apenas a incêndios: a ci— onde um bico de gás explodiu na
dade está sujeita a desabamentos,
oficina cie um artesão e quase
além de acidentes catastróficos em
ateou fogo ãs casas da Rua Aleijasuas ladeiras absurdas. Somos pelo
dinho.
impedimento definitivo do transito
Que medidas adotar para livrar de veiculos motorizados em algua ex-Vila Rica da destruição pelo mas rampas". Essa advertência é
feita também no relatório dos oflfogo? No relatório de 1974 ao Cociais da Policia Militar.
mando da PM, os três oficiais aconselhavam a construção de dois reJâ em agosto deste ano, o Coservatórios e nova rede hidráulica
mandante atual do Corpo de Bomque tornasse possível a colocação beiros de Ouro Preto enviava au
dc hidrantes estratégicos em toda Segundo Grupamento de Incêna zona urbana. Edificar um novo
dios, em Belo Horizonte, com o aval
quartel dc bombeiros, de maneira
do Prefeito da cidade, novo relaque a corporação não se sujeite aos
tório, reclamando que "a taxa de
azares do transito nas ruas estrei- segurança contra incêndios, cobratas da cidade, quando for necessáda à população de Ouro Preto, não
rio atender a casos urgentes, seria
retorna em forma de material esoutra providência.
pecifico e não sabemos qual seu
Pediam
também
vigilância destino. Enquanto o povo paga a
permanente nos pontos de maior taxa d. segurança, não temos possibilidades de lhes oferecer a seguatração turística, onde haveria um
rança desejada a que fazem jus".
bombeiro cie plantão "com rádio
O problema grave com respeie
caixas avisadoras de inportátil
cêndio",
to à preservação de Ouro Preto
incêndios é a falta quas.
Também se deveria "dotar o contra
total de recursos de proprietários
—
de
bombeiros"
quartel
diziam os
para executar a renovação das reoficiais — "com viaturas leves, de
des elétricas internas, nas quais se
tração dupla, equipadas com rádios, baterias de gás carbônico e po deveria usar material muito caro
para dar proteção total. Alguns requímico seco, que seriam utilizadas conhecem
— e temem — as condipara patrulhamento de área". Oudessas instalações,
ções
precárias
tra coisa a que faz referência o re"por isso
mesmo, pois
latório é a colocação em igrejas, mas deixam
não temos recursos".
A Cemig
museus e pontos turísticos de pára(Centrais Elétricas de Minas Geraios radioativos (providência já
raisi — que controla o fornecimentomada pela direção do Museu do
to de energia — considera que sua
Ciclo do Ouro, na Casa dos Conmissão fiscalizadora não vai além
t os i.
dos medidores, nas entradas das
A.s providências propostas pe- casas e.
por isso, não faz revisões
los três oficiais da Polícia Militar nas instalações.

O RISCO Dl:
FADA FIDAIII

ABARA — Apesar da proxi- . Nacional e da Açominas, industrias
iniciado de Belo Horizonte ' localizadas nas
proximidades .
(26 km), nào possui Corpo
¦
de Bombeiros ou qualquer
SAO JOÃO DEL REI — Esta e,
equipamento, por rudimentar que
seja, para combater incêndios. São ; afinal, uma exceção. São João Dei
Rei é talvez a única cidade histó17 igrejas, o Museu do Ouro, o Hosrica de Minas que conta com aipicio Terra Sanla, a casa dc Borba
gum instrumento de defesa contra
Gato e toda uma rua — a Dom
incêndio. São dois carros-pipa,
Pedro II — de 45 casas, tombadas
com dois rolos de mangueira de
pelo patrimônio histórico.
100 metros cada. Há também e.sNa igreja de Nossa Senhora cio
cadas e dispositivos
capazes de
Carmo, por exemplo, a fiação está combater a.s
chamas, como equiestragada há anos. com lios expamentos com espumas químicas
poslos c perigo de provocar incenespeciais,
dio. So recentemente a Prefeitura
O privilégio ds São João De!
de Sabará mandou um eletricista
Rei é ser a sede do ll.? Regimento
lazer o.s reparos.
de Infantaria do Exército, subórdinado à 4a. Região Militar (Juiz de
Fora). Segundo o Prefeito Otávio
DIAMANTINA - Mui.-, distai.- de Almeida Neves, são cerca dc 500
te de Belo Horizonte, iseis horas
homens que estão à disposição pade carro), enfrenta o mesmo prora emergências.
blema: náo dispõe de guarniçãò de
¦
Bombeiros ou um caminhão-pipa, TURISTAS F. POLICIA —
Mas o
ao menos, pura contribuir no comfogo não é o único perigo a que
"O
bate a um eventual
incêndio.
estão expostas as cidades históripovo é que ajuda, de baldes e bacas de Minas. A ação predatória de
cias nas mãos", diz o Prefeito Si!turistas e o.s assaltos sáo riscos
vio Felício dos Santos, ao lembrar constantes à
preservação do palrio triste episódio ocorrido há quamònio histórico e artístico do Estro anos, quando a cidade, impotado.
tente, viu arder nas chamas um de
Sabará, apesar de contar hoseus mais belos prédios, o casarão
je com 60 mil habitantes
mil
de três andares da família Brant.
dos quais concentrados nos bairconstruído no século XVlll".
ros General Carneiro e Nações Uni"A vinda de uma
guarniçãò de cias. só lem um cabo e dois soldabombeiros para a cidade depende
dos da PM
garantir a ordem.
da construção, pela. Prefeitura, de Não há umaparaviatura
sequer para
um quartel. E depende também de auxiliar os serviços
de segurança.
outros gastos, pois teríamos de for- E a falta de fiscalização
vem sennecer todo o equipamento para o do a maior
responsável pelo ciesficombate a incêndios, o que é muida paisagem histórica:
lo caro. Assim, a gente continua guramento
"Na Rua Dom Pedro
II, por exemsob o risco de ver a cidade ser des— relata o presidente da Catruida, de uma hora para outra", pio"
sa de Cultura, Cícero Silva Júnior
lamenta o Prefeito.
— "apesar de tombada pelo Patrimònio Histórico, pode-se encontrai
portas de aço e basculanCONGONHAS — "Aqui não há grandes
tes modernos".
bombeiros, não há caminhões-pipa,
Em Congonhas, 40 policiais
não há hidrantes, não há nada', militares se revezam na segurança
afirma o Prefeito de Congonhas, ao conjunto arquitetônico do Aleicidade que abriga o maior conjun- jadinho. Mas estão desequipados:
pick-up pode
to barroco do Aleijadinho. São 12 apenas uma velha
ser utilizada para defender a ciprofetas e 64 figuras talhadas em dade de assaltos.
cedro, completamente desprotegiDiamantina e São João Del
Rei. no entanto, estão mais bem
das.
protegidas. Na primeira. 300 solPara ele, numa emergência,
— do 3? BI da Policia Mi"ficamos
na esperança de contar dados
litar. e, na segunda, os integrantes
com a ajuda de caminhões da Fer- da lia. RM
do Exército, garantem
teco. da Companhia Siderúrgica
a defesa do patrimônio.

IlEA SÃO JOSÉ.
RECONSTRUÇÃO DE
UM PATRIMÔNIO
recomposição do conjunto
da Rua São José. centro de
Ouro Pro.to, desfigurado
A com incêndio do dia 10
de
dezembro dc 1977 depende menos
dos proprietários dos casarões destraídos que das autoridades estaduais e municipais. Tanto a famiJia Castro Figueiroa, proprietária
do grande casarão em cujos porões se iniciou o fogo, como o Sr
Antônio de Paula Ribas Júnior,
dono da outra casa calcinada, desinteressaram-se da restauração
dos prédios barrocos,
A Rua São José — que. com
seus sobradões coloniais nobres,
era há alguns
anos o conjunto
mais característico c importante
de Vila Rica — está hoje desfigurada em mais de 50%. Sem falar
nos dois casarões incendiados, há
dois outros que desabaram há anos,
ainda não restaurados. Quatro outros foram totalmente de.scaracterizados quando de sua restauração: em seus lugares surgiram
prédios de concreto e cimento que
apenas imitam os originais.
Mas as autoridades municipais
e do Governo de Minas — embora as federais ainda não se tenham manifestado — continuam
firmes no propósito de preservar
O Prefeito de Ouro
o conjunto.
Preto, Alberto Caram, começou por
nomear uma comissão de engenheiros que fez um levantamento
do.s danos sofridos pelos outros
prédios das proximidades. a'.ingidos pelo calor ou danificados pelas tentativas de debelar o incêndio.

Apurou-se que a restauração
dos sobrados da Rua São José números 217, 231, 233. 223 e 225. além
do casarão número 5 da Praça Silviano Brandão, próximo dali. custaria CrS 484 mil 725. A Câmara de
Vereadores deverá conceder à Prefeitura um crédito especial para fazer essas obras e resolver os problemas sociais decorrentes do Incêndio, pois algumas famílias perderam todos os pertences no tumulto.
Quanto á reconstrução dos dois
casarões destruídos, a tendência é
executá-la mesmo diante do desanimo de seus proprietários, como
o comerciante Antônio de Paula Ribas Júnior, que não aceita fórmuias do tipo financiamentos oficiais
a longo prazo, nem tem recursos
particulares para a obra. O Prefeito
Alberto Caram. que recebeu oferta
cie ajuda do Governador Aureliano
J Chaves, pensa, assim, em desapropriar as ruínas e restaurar os prédios, com auxilio oficial.
Posteriormente, um deles seria usado para instalação de departamentos da própria Prefeitura,
enquanto para o outro sugeriu-se a
instalação de dependências da Funciação de Arte de Ouro Preto, órgáo da administração indireta do
Governo mineiro. O maior dos dois
casarões destruídos era considerado um dos mais importantes exemplares do barroco mineiro. A modulação de suas sacadas e janelas
mereceu inclusive estudos especiais
de arquitetos do IPHAN e, com base em fotografias existentes, será
possivel sua restauração com o maferiai igual ao usado na construção original,

