
TÇMPO
Nublado, sujeito a
i n s t abiliclade no
período com pan-
cadas e trovoadas
esparsas. Tempe-
ratura estável de-
clinando após; ven-
tos Norte/Oeste
girando para o
Sul, fracos a mo-
derados, com raja-
das ocasionais;
máx. 35.7 (Ban-
gu); min. 22.5 (Al-
to da Boa Vista).
(Mapas no Cader-
no de Classificados)

PREÇOS, VENDA AVULSA:

Estado do Rio dt Janeiro •

Minas Geriis:

Dias úteis ... CrS 4,00

Domingos ... CrS 5,00

SP, PR, SC, RS, MT, BA, SE,

AL, RN, PB, PE, ES, DF • GO:

Dias úleis ... CrS 7,00

Domingos ... CrS 8,00

CE, MA, AM, PA, PI, AC t

Territórios:
Dias úleis ... CrS 7,00

Domingos ... CrS 9,00

ASSINATURAS — Domiciliar

(Rio • Niterói): Tel. 264-6807.

3 meses ... CrS 335,00

6 meses ... CrS 584,00

(São Paulo, Capital):

3 meses ... Cr$ 500,00

6 meses ... CrS 1 000,00

Postal, vi» terrestre, em todo

o território nacitnal, inclusive

Rio:
3 meses . . . CrS

6 meses . . . CrS

Postal, via aérea, em
território nacional:
3 meses . . . CrS

6 meses . . . CrS
EXTERIOR — Via aérea: Amé-

ríca Central, América do Nor-
te, Portugal t Espanha:
3 meses . . . USS 207.00
6 meses . . . USS
1 ano  USS
América do Sul:
3 meses . . . USS
6 meses . . . USS

1 ano ... . USS
Demais países

335,00
584,00 I
todo o 1

390,00 ,
700,00 i

414.00;
829.00 i

I
150.00
300.00 ;
600.00 i

3 meses
6 meses
1 ano .
- Via

USS
. . . USS
. . . USS
marítima:

Portugal « Espanha:
3 meses
á meses

I ano .

USS
USS
USS

Demais países:
3 meses . . . USS
6 meses . . . USS
1 ano ... . USS

304.00
609.00

1 218.00
América,

41.00
82.00

164.00

58.00
116.00
232.00

010 ACHADOS
PERDIDOS

COMUNICO - Extravio da car-
teira do CREA n° 7065/D., 4a.
região. Belo Horizonte. Em no-
me de João José Neto. Tr.
252-7543; 232-98.11.

COMUNICAMOS 0 EXTRAVIO
da lê. via de nossos compro.
vantes do dep. compulsório re-
lativo ã Res. 380/76 de nume-
ros 115305 e 115304. série
7.001 Jean Pierre Basfou e
Maris Teresa Vieira Bastiou.

DOC UMENTOS PER-
DIDOS — Myriam da
Costa Ribenboim. per-
deu os seguintes docu-
mentos: C. P. F. Cart.
Identidade e Titulo de
Eleitor na Esplanada
do Castelo. Gratifica-se
a quem os devolver.
Comunicar-se pelo tel.
263-1877, falar c/ Sr.
Nelson.
PERDEU-SE CACHORRO PRETO

- Pequeno e oeiudo. Atende
p/ nome SNOOPY. Gratlflca.se
R. Renato Tavares, 11/101. T.
267-6106.

9QQ EMPREGOS

2| () DOMÉSTICOS

A UNIÃO ADVENT1STA - Tem
empregadas de ótima aparência
com exames médico e reforén-
cias tiradas no tocai cozinheiras
de todas as categorias, babás
• enfermeiras para recém nas-
cidos e pessoas idosas ou en-
fermas copeiros (as) chaufers,
caseiros etc. — Garantimos fica.
tem 6 meses. - 255-8948 -
255-3688.

AGENCIA SERMAG 2223660
Dispõe de domesticas selecio-
nadas coma: arrum., cop., cozi-
nheiras, acompanhantes, babás,
t/ serviço, caseiroi, etc. Temos
diaristas passadeíras, lavadeiras,
faxineiras, Rua Evarisio da Vei-
ga, 35/ 14)2. Ccnliw.
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Cidade do México/Foto do Jair Cardoso
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O Presidente Ernesto Geisel, em dia sem programação oficial foi visitar nas minas astecas as pirâmides ão Sol e da Lua

Andreotti pede
hoje renúncia
do Gabinete

O Primeiro-Ministro da Itá-
lia, Giulio Andreotti, apresenta
hoje formalmente ao Presidente
Giovanni Leone. em Roma, a re-
núncia do atual Gabinete italia-
no porque os Partidos gomunis-
ta, Socialista e Republicano de-
cidiram passar para a Oposição.
Amanhã Leone inicia uma série
de consultas políticas para con-
tornar a crise.

Na quinta-feira Andreotti de-
ve ser convocado por Leone para
formar o Gabinete, caso sejam
bem sucedidas as negociações que
desenvolverá para criar consisten-
te maioria parlamentar. Se elas
fracassarem, a situação política
ganhará contornos novos — em-
bora Andreotti ache que a crise se-
rá solucionada em breve. (Pág. 8)

Humphrey tem
ato fúnebre
em Washington

Washington despediu-se on-
tem de Hubert Humphrey, em
homenagem fúnebre no Capito-
lio, na qual o Presidente Carter
elogiou o Senador que "sempre
defendeu, com voz forte e apai-
xonada, os direitos humanos bá-
sicos". Os ex-Presidentes Richard
Nix«on e Gerald Ford também as-
sístiram à cerimônia, que como-
veu todo o país.

Depois da solenidade, o cor-
po de Humphrey foi levado a bor-
do do avião presidencial Air-Force
One para Minnesota, e será en-
berrado hoje no cemitério de La-
kewood. em Minneapolis. Esta-
distas de todo o mundo enviaram
mensagens ao Governo dos EUA,
exaltando o exemplo político do
ex-Vice-Presidente. (Página 9)

Geisel faz no México
discurso político hoje

O Presidente Ernesto Geisel
fará esta noite, durante banque-
te que lhe será oferecido pelo Pre-
sidente Lopez Portillo na Chan-
celaria mexicana, o mais impor-
tante discurso político de sua vi-
sita ao México. Pela manhã, às
llh, haverá a primeira reunião de
trabalho entre os dois Presiden-
tes, durante uma hora e meia, no
Palácio Nacional.

Ontem, o Presidente Geisel e
sua mulher, D Lucy, visitou as
ruínas de San Juan de Teoahua-
tican — "o lugar onde os homens
se transformam em deuses" — re-
líquias da civilização asteca. À
noite, o casal Geisel foi recebido
pelo casal Lopez Portillo no Pa-
lácio de Belas-Artes e assistiu
ao Bale Folclórico do México.

O Ministro da Indústria e do
Comércio, Ângelo Calmon de Sá,
informou que será assinado um
protocolo entre o Consider e a Al-
tos Hornos de México para expio-
rar as possibilidades de coopera-
ção na área siderúrgica, inclusi-
ve com exportação para o México
de minério de ferro e pellcts.

Empresários brasileiros e me-
xicanos assinam hoje um comu-
nicado conjunto "extremamente
objetivo" com recomendações aos
dois Governos, com vistas a am-
pliar o intercâmbio bilateral. O
documento prevê o fortalecimen-
to da ALALC, inclusive no cam-
po político e cobra dos dois Go-
vemos soluções já levadas a juí-
zo das autoridades. (Página 3)

Andretti vence Antares sofre Cesgranrio dá
com facilidade
nuÂmentina

AGENCIA EMPREGADORA
MUNDIAL - Temos p/ servir
as ÃAadames, ótimas cozinheras,
copeiras, babás, enfermeira:.,
motoristas, faxineiras e diaris*
tas. Todas c/ documentos e
refs. R. Prol. Venancio Filho,
138. Tel. 359-0593.

Ã BABA o copei ra preciso paejo
alé 4.000 cada. Vir hoie ou
amanhã. Av. Copacabana 53<i
aP- 402 — 4a. andar.

A COZINHEIRA - Babás o cop.
te dou o lanche do meio-dia
enquanto escolho o emprego,
de até 4 000 que ja te espera
teras Iodos direitos. Av. Copa-
cabano 534 ap. 402 -- 4a, an.
dar.

AGENCIA GIRASSOL - Ofertei
governantas, coz. torne fogão,
babão, copeiras, arrumadeirna
p/casa de fino traio. 257-2011.

À" CASA DE MEDICO prec. p/
Ipanema de coz. cop. e babá.
CrS 3.500. Tr. c/ Sr. Wi-liam.

255-8346. Av. Copa, 1085.202.

ARRUMADEIRA 1 COZINHEIRA
— Para casal, pago cada uma¦\000. 

Ref. Min. 1 ano. Av.
Copacabana, 534/301.

&
O norte-americano Mr 'o Andret-

ti iLotus), que já havia ob ido a pulo
nosilion, disparou na frente do G. P.
da Argentina e ganhou a prova de
abertura do Campeonato de Fórmu-
la-1. de ponta a ponta, sem sofrer
qualquer ameaça. Niki Lauda, estrean-
do na Brabham, ficou com o segundo
lugar. As demais posições foram
ocupadas por Patrick Depalllér (Tyr-
reli, James Hunt (McLaren), Ronnie
Peterson (Lotus) e Patrick Tambay
(McLaren).

Emerson Fittipaldi realizou boa
corrida, saindo da 17a. posição de lar-
gada para o !)'•' lugar, depois de ul-
trapassar vários concorrentes. Chegou
colado à Ferrari de Gilles Vülcncuve,
o 80 colocado. Carlos Reutemann ficou
em 79, prejudicado por problemas de
pneus que o obrigaram a parar no
boxe. (Caderno de Esportes)

íalta de água,
luz e condução

Sem água. calçamento, luz de
rua e condução á noite, distante três
quilômetros do posto de saúde, da
farmácia, do açouguc e do supermer-
cado mais próximos, único ponto ha-
bitado num enorme deserto entre
Santa Cruz c Campo Grande, é assim
o conjunto de Antares, que está re-
cebendo os moradores do Vidigal, re-
movidos pela Fundação Leão XIII.

Quem já morava em Antares —
são 10 mil pessoas, que ocupam 2 mil
casas de quarto, sala. banheiro, cozi-
nha e área. a maioria removida de
outras favelas — q,ueixa-se, princi-
palmcnte, da precariedade do policia-
mento. Muitos têm visto, mas a poli-
cia não prende, o estrangulador que
na noite de Natal matou a menina
Andréa, de apenas seis airos, uma
de suas seis vitimas. (Página 161

prova que mais
cansa candidato

Com 90 questões, a prova de Estu-
dos Sociais foi considerada pelos
candidatos a mais trabalhosa e can-
sativa do vestibular unificado do
Cesgranrio. O calor de ontem e a ten-
são aumentaram os casos nos plan-
toes médicos, em relação ás provas
anteriores. Dividida em Historia, Geo-
grafia é Organização Social e Política
do Brasil, foi a penúltima prova do
concurso.

Para o Cesgranrio,. a prova exigiu
leitura atenta e a interpretação dos
dados, "e sabemos que o hábito de
ler e pensar não è o forte dos estu-
dantes, atualmente". Uma dás quês-
toes foi anulada — todos ganharão
o ponto, porque falava no cargo de
Prefeito do Distrito Federal, que pas-
sou a ser de Governador desde 19GU.
Química c Biologia encerram o exame
na próxima quarta-feira. I Página 7)
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O mar calmo, morno, e o forte
calor de ontem levaram mi-
lhares de pessoas às praias. Os
banhistas foram praticamente
obrigados a disputar lugar na
areia e por absoluta falta de
espaço não se jogou frescobol.
O transito em direção às praias
esteve lento porque os motoris-
tas dirigiam devagar à procura
de vagas para estacionar. Na
Barra da Tijuca, a Avenida Al-
varada ficou congestionada
das Sh às 12h e em Ipanema
e no Leblon íiavia carros pa-
rados sobre os canteiros. Onze
crianças se perderam dos pais,
na Barra; dois banhistas fo-
ram socorridos e um terceiro
— que passeava de barco no
canal — morreu afogado,
quando seu barco virou. No
Flamengo, houve banho de
mar a fantasia, promovido pela
Riotur, recebido com indife-
rença pelos banhistas. (Pág. 5)

Israel cede e
alivia tensão
no O. Médio

Horas de intensa atividade
diplomática no Cairo, Jerusa-
lém e Washington impediram,
ontem, que fracassasse total-
mente a iniciativa de paz no
Oriente Médio. A comissão po-
lítica egípcia e israelense co-
meçará amanhã seus traba-
lhos, depois que Israel concor-
dou em modificar a agenda da
reunião, superando o impasse
que ameaçou cancelar as con-
versações.

O Secretário de Estado
norte-americano Cyrus Vance
chegou a anunciar que desis-
tira de participar dos traba-
lhos da comissão política e
imediatamente o Presidente
Anwar Sadat convocou uma
sessão de urgência do Conselho
de Segurança Nacional do
Egito. Em Jerusalém, o Pre-
mier Menahem Begin reuniu-
se com o Gabinete e decidiu
rever suas proposições.

Israel concordou em que
o problema das colônias judai-
cas nos territórios árabes, par-
ticularmente no Sinai, não se-
rá um item isolado na pauta
de negociações. Em contrapar-
tida, o Egito não exigiria que
o tema da retirada israelense
da Cisjordania seja também
um item independente na mes-
ma agenda. Ao saber da nova
posição de Israel, Vance confir-
mou sua ida a Jerusalém.

O Ministro do Exterior da
Síria, Abdel Halim Khaddam,
afirmou que a ''iniciativa uni-
lateral" de paz de Sadat tem
como objetivo criar uma alian-
ça política e militar no Oriente
Médio, "integrada 

pelo Egito,
Israel e Irã". (Página 8)

Figueiredo
ganha cavalo
no aniversário

"Homem de 60 anos não co-
memora aniversário". Com essa
advertência aos repórteres, na en-
Irada do Io Regimento de Cavala-
ria de Guarda, em Brasília, o Ge-
neral João Baptista Figueiredo
passou a manhã de domingo, co-
mo faz todos os dias, em exerci-
cios de equitação. Ontem, contu-
do, seu aniversário, estreou o ca-
valo Lardo, presente de um ofi-
ciai chileno.

Lazlo não faz exercícios de
salto. Mas foi com ele que o Ge-
neral correu em socorro do Minis-
tro da Previdência Social, Nasci-
mento e Silva, que caiu da sela
quando passeava pelas redonde-
zas. O Ministro torceu o tornoze-
lo e. atendido por sua segurança,
foi levado para casa. (Página 3)

no mar
ameaça litoral
fluminense

A camada de óleo que se alastra
há oito dias por todo litoral Norte de
São Paulo, após o acidente com o pe-
troleiro de bandeira liberiana Brasil
liun Marina, dirige-se para o litoral
fluminense, enquanto técnicos brasi-
leiros estudam com especialistas nor-
te-americanos, em Ubatuba. um meio
de removê-la antes que atinja as
praias do Estado do Rio.

Os técnicos dos EUA chegaram
ontem a São Paulo, contratados pelo
Governo estadual, que criou um co-
mitê de emergência para resolver o
problema apenas por métodos meca-
nicos, evitando, assim, a aplicação de
detergentes e dispersantes que pode-
riam criar situações mais graves do
ponto-de-vista ecológico. (Página 12)

"ADOR senhor só, procura
ralnheíra e copoira. Cada

30. Praça Tirntlentes, 9 «pto.
¦J. Tel. 252-2328,

.cNÇÀO -- Preciso urgente
cop., coz., arrum. de gabarito,
urd. CrS 4.000 e 2.500 d refs
.V, Iwou d^JAaclvscb^29/JI2.

5. CLASSE "A" MAID Lider
rendimento 255.8449 apresenta
"iméit. c/rf. dor.5. arrum. ba-

¦ iv coz. cop. motor.

A BABY SITTER - Mamães que
precisem deixar bebês bem
cuidados dia/ noite p/ com-
pr«s, festas ele. 263-5255.

AG. AMIGA DO LAR - Tem
empregadas caprichosas para
todos oí *.ervicos, b,ibás cart-
nhosas, coiinheiras gabaritadas,
acompanhantes pacientas, mo-
toristas atenciosos, caseiros etc.
Todos com cart. de saúde e
refs. idôneas. Garantimos fica-
rein 6 mtv.es em contrato, nos-
tos »mpregadoi esperam suhs-
litutOi. Tel, 255-5444, 255-3311.

AG. DOMESTICA - 255-9693.
Ofer. coz. p/todo trivial, ba-
bas, arrum. cop., fax., diarista.
Seleção e does. Garantia Av.
Copacabana, 610/1122.

AGENCIA MINEIRA - Tem em.
pregada doméstica para Iodos
os fins, babás, coiinhoiras,
acompanhantes, copeiros (as),
chaufers, caseiros sem filhos,
etc. Todos com refs. sólidas
n exames módicos garantimos
6 meses em caso de troca nos-
sos empregados esperam subs*
titulo. Tal. 236-1891 256-9526.

A MOÇA OU SENHORA PRE-
CISO — P/ cozinhar simples/
variado. Sal alé 3.500 c/ ref.
folga semanal. Av. Copacnba-
na, 861 ap. 911 D._Maria.

AGENCIA 
'MERCÚRIO 

235-3667
TEL. 256-3405 Tem ótimas
co7., dir., babás, mol. fax.,
pass. diarista c/ doe,, tiue ficam
arquivados.

A AG. 
"CENTRAL 

DOMESTICA
— Ofcr. babás arru. cop. coz.
s. forno fogão diar. doe. e ref.
Av. Copa, 6 10/510. T.
236-3161.

AGORA DIARISTA OU EFETIVA
basta 285-0264 a CATETE CEN-
TER of. 200 clinristas a sua casa
escr. etc. Atend. imediato Ca-
lote, 347/ 545.

A COZINHEIRA - P/lavar rcupa
maq. necessário ref. min, 1
ano. Saber ler e escrever.
0;'incjj!á<j_o. 286-6053.

AGENC. DA ALEMÃO. OLGA -
Tem tudo ¦.t-nipre cozinheiras
copeíras babas selecionadas as
de boa aparência com rtferènc,
tomadas no cx-ern prego. T.
235-1024 ¦ 235-1022.

A COZINHEIRA SIMPLES - Pr»-
cisa-se para casal c/ does. e
refes. Dormir emprego. Telefone
275-5951 - Copa.

IV EMPREGADA - Para :odo
serv. casal tf füios, ^ue tozi*
nhe triv. dê ref. e dunrv, emp*.
Folga dom. Cri 2.000 Oj -

Trat. 2a.-feira, das 3 ás 11
Praia Botafogo, 25"! apto.
I10V.

AG. DONA LAURA LTDA. «ten-
dc melhor. Cop. »nu. coi. for-
no fogão rig. selecionada. Ref.
mínima 1 ano. T. 283-4795.

AGENCIA 
"PORTUGUESA"

atende 255-7744 peca tou-
nheiras, babá, copeiro (a),
caseiros (casal s/ filho) acom-
panhantes p/ idoso» e enf er-
mos c/ noções, arrum. Motoris*
Ia, Governanta, e- todo serviço
prolar damos garantia de per*
manència instituído p/ que V.
5a não se prive d» empregada
um só dia 255-774S/ 255-7744.

A COZINHEÍRÀ - Todo serviço
menos faxina. Folga seman.il.

' Bom ordenado a combinar. R.
i Cond, d" Bonfim, 223 casa 8.

A COZINHEIRA - Precisa-se se-
nhora a. refs. P todo serv,
casal s< filhos. Paga-se bem.
Av. Ruy Barbosa, 170/ 1601.
Tel. 227-2814.

ACOMPANHANTE - C/ pratica
p/ sra. doente, morando empr.
Precisa-se CrS 1.700,00. R. Gal.
Cristóvão Barcelos, 25 ¦- Laran.
loiras Tel.J4y407.

A COZINHEIRA para pequena
família estrangeira ordenado
Iniciai 2.000,00 pede-se carteira
referencias, Av. Atlântica, 778/
802. Leme. Tel. 275-4353.

A EMPREGADA -- Precisa-se p/
cozinhar e arrumar. Dormir no
emprego. Pedc-se refs. Idade
entre 28 e 45 anos. Aisina-se
carteira. Rua Grs jaú, 96 Bíoco
B apto 402. Grajaú.

A EMPREGADA - C/ reüTeiv
cias, serviço 7 pessoas. CrS
1.500.00. Ruj Bolivjr, 155
Aplo. 901. Tel. 257-2987.

¦AGENCIA RIACHUELO - Ou«
desde 1934 vem servindo no
RJ. Ofeiece, Copa arrum. babás,
c«i. • diariaslM parti, 1.500,00
- 231-3191 • 224.7483.

AGENCIA SERVIDORAS DO
LAR. Tem ar, empregadas que
a; sras. donas de casa preci-
sam: boas cozinheiras, arruma-
deiras e babás competentes •
responcáveir., do Rio e d» Mi*
nas. fone: 243-4032.

ARRUMADEIRA - Que saiba
cassar, dorme no emprego, cr-
denàdo CrS 1.600,00. 4v. Viei-
ra Souto. 474/201, Ipenem».

ARRUMADEIRA-CÒPeTRA - Or"
denado CrS 1.000,00 casi 3
adultos, Av. Vieira Sout», 402

I an. 201. Fon«i 227-4249,
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V ÇàlácWdo'Planalto chegou alèf,
em algum momento, a veleidade de permi-
tir que os futuros governadores de Estado
fossem escolhidos pelas convenções da Are-
na, a intenção morreu atropelada pela cor-
rida dos pretendentes nestas duas primeiras
semanas de janeiro. O projeto era apenas
uma tentativa de embrulhar para presente o
pacote de abril, que tornou definitivamente
indiretas e preventivamente arenistas as elei-
ções de governadores. Enquanto durou, a
perspectiva de que os cargos viessem a ser
disputados livremente nas convenções parti-
darias, com o Presidente Geisel de árbitro
imparcial, a cuidar exclusivamente dos ve-
tos às candidaturas inaceitáveis — enfim, to-
da essa ilusão fazia o Deputado Franceiino
Pereira encher a boca e dizer que a natureza
recôndita do pacote era democrática.

Cedo o Governo federal descobriu que
essa miragem de convenções livres num sis-
tema feito para nomear interventores não
existe. E mais — que a deixar que a emu-
lação chegasse diante dos convencionais, es-
tava autorizando os mandatos de governa-
dores a serem comprados a peso de ouro. A
tentação, afinal, é invencível, pois através-
sado esse estágio da indicação pelo Partido,
tudo o maÃs é meramente ritualíslico, homo-
logatório e automático. Quem comprasse, a
dinheiro ou a troco de pressões, o maior nú-
mero ãe votos dos convencionais arenistas,
alugaria o palácio por quatro anos. Basta
pensar no que vale o inquilinato, por exem-
pio, do Palácio dos Bandeirantes, para ima-
ginar o que não viria a ser a corrupção elei-
toral em São Paulo, por esse processo indi-
reto que, teoricamente, foi criado para tirar
todo o contágio do poder econômico da poli-
tiea estadual.

Trata-se de mais uma tentativa política
que não deu certo. Mas, além de registrá-la
no livro de baixas do casuísmo, o que no
momento importa antes de mais nada é en-
tender que o pudor do Governo em admitir
publicamente que o sonho acabou, está hip-
notizando a opinião pública ou mesmo a re-
taguarda arenista, com um bailado inútil.
São Paulo, no caso, é o exemplo mais ca-
ricalo.

As pesquisas de opiniões de prefeitos
que o Governador Paulo Egidio mandou fa-
zer, as recomendações, veladas ou ostensi-
vas, que distribui o seu secretariado, as lis-
tas que a Casa Civil anda bordando, são pas-
sos de uma coreografia muito interessante,
mas não têm o que ver com a sucessão pau-
lista. A sucessão paulista decide-se em Bra-
silia, onde os melhores intérpretes dos hu-
mores do Palácio do Planalto identificaram
duas tendências principais. A primeira, é
que a predileção do General João Baptista
Figueiredo tende para o ex-Governador
Laudo Natel. A segunda é que o Presidente
Ernesto Geisel, que em 1974 impediu a can-
didatura do ex-Ministro Delfim Neto, hoje
se inclina a patrocinar a eleição do Embai-
xador. Nas franjas dessas duas preferências
decisivas, evidentemente, se agarram todas
as outras candidaturas, na expectativa de
uma conciliação difícil. O certo, por enquan-
to, é que entre esses gabinetes será escolhi-
do o futuro Governador de São Paulo, que% Convenção ãa Arena e depois o colégio elei-
toral estofarão de votos.

O enredo da sucessão em São Paulo é,
portanto, simples. O que não significa quea decisão dependa unicamente das idiossin-
crasias ão atual e do futuro Presidente da
República. Por incrível que pareça, há cri-
térios políticos que podem pesar no desem-
pate, Para limitar o raciocínio apenas às
candidaturas principais, a do ex-Governa-
dor Laudo Natel e a do Embaixador Delfim
Neto, é possível explicar esses critérios peladireção que se pretenda dar à organização
partidária brasileira. O Sr Laudo Natel é o
modelo do grande eleitor arenista, o queviaja o ano inteiro, aperta milhões de mãos
por ano e conta voto em hodômetro. Deve-
se a essa dedicação o razoável desempenho
da Arena nas eleições municipais de 1976,
posto que nada assegure que o Partido não
venha a ter novos desgostos nas urnas, mui-
to mais politizadas, de 1978. O Embaixador
Delfim Neto, por sua vez, embarcou em Pa-
ris sem um voto e começou sua campanha
a governador à míngua de base partidária.Ele acredita ter a seu favor, sobretudo, averve e a capacidade de imantacão política,
que o tornariam capaz ãe absorver e cana-lizar para o Governo uma boa parte da in-
quictação que acometeu o Estado nos últi-mos anos. Ele se julga capaz de atrair osempresários, aquietar lideranças sindicais e,na pior das hipóteses, discutir com estudan-tes. E leva em conta um dado muito im-
portante: a Arena em que o Sr Laudo Natelinvestiu tanto esforço é um. Partido que temno máximo, dois anos ãe vida.

O cálculo do Embaixador Delfim Neto
para se estimar favorito é justamente o de
que o Governo, se vai reformar os Partidos,
precisará de alguém em São Paulo que dê
ao Estado uma grande legenda nacional. A
política paulista traz, de 1945, a tradição
de viver à margem das grandes correntes
nacionais. Lá, o PTB, a UDN e o PSD tive-
ram um desenvolvimento tardio ou nulo.
Grandes eram o PTN, que lançou Jânio Qua-aros, o PSP de Adhemar de Barros, ou mes-
mo o PDC, de que saiu o atual Senador opo-
sicionista Franco Montoro. Com o rico dote
arenista que acumulou pelo interior, o Sr
Laudo Natel seria o fundador ideal de outro
desses notáveis exotismos da política de São
Paulo. O Sr Delfim Neto acha que seria, ao
contrário, capaz de arregimentar um Par-
tido nacional.

Murros Sá Corrêa

Reddlor-subsliluto

Secretário de Turismo nega
as acusações de Laudo Natel

Cavai cante e Tarso Dutra reassume Arena
A mon serão gaúcha e falará com Geisel
os Senadores sobre a sucessão estadual

São Paulo — O Secreta-
rio de Turismo do Estado,
Dèpütãcló Rui Silva"," repeliu
ontem as acusações feitas,
no dia anterior, pelo ex-
Governador Laudo Nat.l de
que a consulta sobre a su-
cessão estadual realizada
perdeu a sua legitimidade
por ter sido exercida me-
diante pressão de órgãos do
Governo.

Disse o Secretario deseo-
nhecer as pressões denun-
ciadas pelo Sr Laudo Natel,
confirmando, e n t retanto,
que sua Scci.tária colabo-
rou no contato com prefei-
tos e com as bases políticas
do interior. Concordou com

o Sr Laudo Natel, eximiu-
do o Governador Paulo Egi-
dio Martins de' qualquer
eventual vício que a cônsul-
ta tenha sofrido e conside-
rou a iniciativa governa-
mental como "mais um
passo no Sentido da aber-
tura democrática".

DESCONTENTES

Para o Sr Rui Silva"quem está estrilando con-
tra a pesquisa é porque não
ficou satisfeito com o resul-
tado, por não ter obtido o
que esperava. Os desconten-
tes são os que não apare-
ceram no primeiro lugar".

Ele confessou desconhe-
cer ainda o resultado final
da consulta, que deverá ser
divulgado neste começo de
semana, mas admitiu que"o seu resultado será o ver-
dadeiro".

Justificou que pode fazer
tal afirmação porque co-
nhece a situação política
no interior e já havia an-
tecipado esse quadro para
o Governador Paulo Egidio
Martins. Sem se referir di-
retamente ao ex-Governa-
dor Laudo Nat.l, ele repe-
liu: "Quem está reclaman-
do é quem está por baixo
na preferência das bases
políticas."

Lembo sente falta de profundidade
O presidente regional da

Arena, Sr Cláudio Lembo,
apesar de considerar a con-
sulta às bases, realizada pe-
Io Governo de São Paulo
para levantar os nomes dos
candidatos a candidatos à
sucessão do Governador
Paulo Egidio Martins, "co-
mo um processo extra par-
tidário, que teve a validade
de um começo de participa-
cão", criticou-a porque "não
tem a necessária profundi-

dade, já que se desenvolveu
muito abruptamente e sem
os necessários requisitos ci-
entificos."

No entanto, cita o exem-
pio de Ribeirão Preto, "on-
de o Diretório da Arena se
reuniu e, em votação secre-
ta, solicitou a vontade de
seus membros. Em casos co-
mo este, a pesquisa tem um
valor maior, pois se evitou
qualquer interferência di-
reta de pessoas estranhas

àqueles que deviam manl-
festar sua vontade."

Apesar de seu nome ter
sido significativamente lem-
brado durante a prévia, co-
mo indicação para senador
indireto, o presidente da
Arena paulista, reafirmou
que só tem um objetivo em
sua vida politica: "Lutar
pelo meu Partido nas elei-
ções de 1978, na busca do
cargo de Senador pela via
direta."

Definição para Gióia só em 30 dias
O Deputado federal Gióia

Júnior (Arena-SP) assegu-
rou que não haverá nenhu-
ma definição no processo
sucessório nos Estados antes
de 30 dias e que o mais certo
é esperar soluções somente
depois da Convenção Na-
cional da Arena para a es-
colha do futuro Presidente
da República.

O parlamentar paulista,
que esteve recentemente
com o Presidente Geisel e
com o General João Baptis-
ta Figueiredo e cujo nome
vem sendo apontado como
um dos possíveis indicados
para a vice-governança do

P e s q u i s a
aponta Laudo
Trezentos dos 1 mil 100

delegados da Arena, com
direito a voto no Colégio
Eleitoral que escolherá e
homologará o sucessor do
Sr Paulo Egidio Martins,
foram ouvidos em pesquisa
realizada em todo o Estado
pelo jornal Diário de São
Paulo, sendo que quase 51%
optaram pelo nome do ex-
Governador Laudo Natel.
Os demais 49% votaram em
outros candidatos, entre os
quais os Srs Delfim Neto,
Paulo Salim Maluf, Ra-
phael Baldacci e Adhemar
de Barros Filho. Votos tam-
bém foram dados ao Pre-
feito Olavo Setúbal e ao Sr
Murilo Macedo, Secretário
de Fazenda.

Estado, confirmou que foi
por recomendação do pre-
sidente nacional arenista,
Deputado Franceiino Pcrel-
ra, que se reduziu a movi-
mentação nos Estados em
torno da sucessão governa-
mental. Ele considerou essa
recomendação como "uma
medida visando a disciplinar
as aspirações e ao encami-
nhamento das soluções'1.

Para o Deputado Gióia
Júnior foi a indicação do
sucessor presidencial que de
certo modo precipitou a
movimentação sucesso r i a
nos Estados, mas, segundo
ele, "isso não tumultuou a

vida politica". Na sua opi-
nião, o grande número de
pretendentes nos Estados
não pode ser considerado
como um aspecto negativo."Longe de ser negativo, é
uma prova de que existe um
grande número de lideres e
que o problema político ho-
Je sensibiliza vários setores
da população, que antes não
se Interessavam por políti-
ca. Isso também demonstra
que vivemos um momento
de amplitude democrática,
permitindo a quem aspire a
cargos a oportunidade de
testar o seu prestigio".

D e p u lado a c li a
impraticável conter

Maceió — Os Srs Luis Ca-
valcante e Arnon de Mel-
Io serão os candidatos da
Arena ao Senado Federal,
concorrendo à reeleição,
passando o Deputado Ru-
bens Vilar, que queria ser
Senador, à suplência, en-
quanto o Sr José Tavares,
candidato a biônico, con-
tentou-se em concorrer à
rnleição para Deputado es-
tadual.

Toda a manobra foi co-
mandada pelo Governador
Divaldo Suruagy, que conse-
guiu assegurar a cândida-
tura, pela eleição indireta,
do Senador Arnon de Mello,
ameaçado pela disposição,
do Sr Tavares, ex-Vice-Go-
vernador, em sair Senador.
Esta composição, apesar de
mantida em sigilo, difícil-
mente será mudada.

Quanto ao Sr Medeiros
Neto, ex-Deputado federal e
ex-Padre da Igreja Católi-
ca, comenta-se que está dis-
posto a lutar pela vaga de
Reitor da Universidade Fe-
deral de Alagoas e sua can-
didatura à suplência do Sr
Arnon de Mello é apenas
um requisito que ele julga
importante para apelar ao
Ministro da Educação.

Deputados pedem
calma a Suruagy

A bancada da Arena de
Alagoas na Câmara Federal
pediu ao Governador Di-
valdo Suruagy que conte-
nha as manifestações em
torno de candidatos a sua
sucessão. Entre os quatro
deputados que compõem a
bancada há dois cândida-
tos, um neutro e outro com-
prometido cm apoiar o Sr
José Alves, vice-lider do
Governo na- Câmara.

O Sr Suruagy recebeu o
pedido em reunião secreta
e conversou quase duas ho-
ras com os parlamentares,
os quais confirmaram te-
rem feito a proposta ao
Governador pensando, uni-
camente, na unidade do
Partido. Como resposta, ti-
veram a posição do Sr Su-
ruagy em não mais comen-
tar o tema sucessão.

Ao comparar a situação
política brasileira com a
teoria do dominó, o
Deputado Faria Lima (Are-
na-SP) considerou imprati-
cavei a tentativa de conter
a movimentação sucessória
nos Estados, frisando que, a
exemplo daquela teoria,"quando se mexe uma pe-
dra, todas as outras caem
automaticamente"."Vivemos um sistema in-
tegrado em que é Impossí-
vel segurar esse tipo de ma-
nifestação, a partir do mo-
mento que se mexeu a pri-
meira pedra, com a indica-
ção do sucessor presiden-
ciai. Agora é Impraticável
querer conter; já que se te-
rá um Presidente paralelo
durante um ano inteiro, va-
mos ter também governa-
dores paralelos", afirmou.
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Porto Alegre — Assim que o Presidente Ernesto
Geisel retornar do México, receberá em Brasilia o-
Senador Tarso Dutra, em audiência solicitada pelo
próprio parlamentar, a fim de tratar do problemada sucessão ao Governo do Rio Grande do Sul, se-
gundo informou ontem o Senador arenista, que re-
assume amanhã as funções de presidente da Arena
gaúcha, cargo do qual estava licenciado há quaseum ano por problemas nas cordas vocais.

O Sr Tarso Dutra salientou que havia solicita-
do a audiência ao Chefe da Nação, e que não exis-
te nenhuma lista de candidatos ao Governo do Rio
Grande do Sul a ser apresentada ao Presidente
Geisel, fato que também foi negado pelo presidenteem exercicio do seu Partido no Estado, Deputado
Otávio Cardoso, e pelo Governador Sinval Guazelli.

Na opinião do Deputado
Faria Lima, a movimenta-
ção politica que se observa
nos Estados "é até boa. por-
que é uma demonstração do
anseio contido do brasileiro
de participar do ambiente
político do pais".

Observou, entretanto, que
esse anseio de participação
deve ser metódico e disci-
plinado para não ter resul-
tado negativos, principal-
mente para que "o indivíduo
saiba que essa participação
tem outras condicionantes".
Frisou que a participação"só tem algum sentido den-
tro daquela consciência am-
pia e metódica, para que o
indivíduo compreenda exa-
tamente as responsabilida-
des envolvidas".

Arenistas
preferem
Ney Braga

Curitiba — A grande
maioria arenista entende
que o Ministro Ney Braga"é o mais capaz" para go-
vernar o Estado e o MDB
paranaense ainda anda às
voltas com seus problemas
internos, acrescidos da fal-
ta de nomes politicamente,
fortes capazes de conquis-
tar a maioria das vagas pa-
ra a Câmara Federal e As-
sembléia Legislativa, aiém
da do Senado.

Em fevereiro, em data
ainda não fixada, o Dire-
tório curitibano do Partido
vai reunir-se para definir os
nomes que deverão concor-
rer às eleições de 15 de no-
vembro.
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SEM LISTA

Sem querer manifestar
sua preferência pessoal por
algum dos candidatos ao
Governo Gaúcho, o Senador
arenista disse que o proble-
ma só terá uma decisão
após a Convenção Nacional
do Partido, mas não quis
adiantar outras opiniões,
pois ainda não reassumiu
oficialmente a presidência
da Arena gaúcha, o que
ocorrerá amanhã, às llh,
na Assembléia Legislativa.

Mas, independente da
existência de lista ou não,
o fato é que, desde o ano
passado, os candidatos ao
Governo gaúcho começaram
contatos com as diversas
correntes arenistas: o Depu-
tado e Secretário do Inte-
rior e Obras Públicas O tá-
vio Germano, o primeiro a
autoproclamar-se cândida-
to, começou a percorrer in-
tensamente as bases eleito-
rais do Partido, o que irri-
tou os partidários do Vice-
Governador Amaral de Sou-
za, outro apontado para o
pargo.

VÁRIOS CONCORRENTES

Ao lado do Sr Amaral de
Souza, que teria as prefe-
réncias das bases do Parti-
do, os mais fortes cândida-
tos são o Ministro do Tra-
balho, Arnaldo Prieto, e o
secretário-geral da Arena,
Deputado Nelson Marche-
zan. Nenhum dos três se
confessa candidato, mas to-
dos proclamam que ficariam
honrados com a indicação.
Algumas correntes arenis-
tas são contrárias ao Mi-
nistro do Trabalho devido
ao episódio das mordomias,

mas o Sr Arnaldo Prieto,
nesta semana, disse não
acreditar que o fato possa
prejudicar o Partido na
campanha eleitoral, porque"a verdade foi exaustiva-
mente evidenciada e os fa-
tos esclarecidos".

O Governador Sinval
Guazelli, na semana passa-
da, pela primeira vez, falou
sobre a sucessão estadual,
mas náo quis revelar o no-
me do seu candidato. Pre-
feriu relacionar "os que
vem sendo citados pela im-
prensa, que são todos bons
nomes, em condições de se-
rem examinados".

Além do Ministro Prieto,
do Deputado Nelson Mar-
chezan, do Vice-Governa-
dor Amaral de Souza, as lis-
tas apontavam os nomes de
três de seus atuais Secreta-
rios. O da Saúde Mair Soa-
res, de Obras Públicas, Olá-
vio Germano, e do Interior
e Justiça, Romeu Ramos.

Mas dois outros cândida-
tos surgiram nos últimos
dias: o ex-Prefeito de Por-
to Alegre e diretor da Ele-
trosul Teimo Thompson
Flores, que se declarou um"soldado do Partido" e lem-
brou ser um homem que de-
dicou toda a sua vida ao ser-
viço público; e o advogado
Raul Gudolle, procurador
jurídico da Arena, que, em
1974, também se lançou can-
didato ao Governo do Esta-
do. Embora admita não ter
prestígio eleitoral, o Sr Raul
Gudolle ( e x - membro do
PSD) foi o único, entre tan-
to, até agora, a dar uma
idéia de seu programa go-"ornamental, caso for esco-
Ihiclo, o que a maioria das
corrente arenistas conside-
ra multo difícil.

João Agripino anuncia que
seu candidato ao Governo
da Paraíba é Antônio Mariz

João Pessoa — O ex-Governador João Agripino
anunciou que seu candidato à sucessão do Gover-
nador, Ivan Bichara é o Deputado Antônio Mariz,"por ser ele um dos políticos de maior prestígio elei-
toral no Estado". Disse que está fora da militancia
politica, porém fez uma advertência: "Não estou
morto". O Sr João Agripino se manifesta, assim,
pela primeira vez publicamente em favor da can-
didatura do Sr Mariz ao Governo da Paraíba.

A nota do Sr Agripino tem duas páginas e meia
e nela ele considera justo o desejo do Sr Ernani
Sátiro de ser senador indireto pelo que já foi e pe-los serviços prestados ao Estado e ao país".
ALTO PADRÃO

Diz compreender que "ou-
tros aspirem a esses postos
de senatoria Indireta e até
que haja enxame de candi-
datos, mas entende que de-
vemos ser submetidos ao
Presidente Ernesto Geisel e
ao futuro Presidente João
Baptista Figueiredo, nomes
do mais alto padrão moral,
político e administrativo,
para que seja facilitada a
tarefa de escolher".

O Sr João Agripino expli-
cou o acordo feito, entre ele
e o Sr Ernani Sátiro: ''Con-
siste em nos comprometer-
mos a não opor restrições

a nomes de amigos meus ou
do Ministro Sátiro que ve-
nham a ser considerados
para os cargos de governa-
dor e senador indireto e
concordamos em apoiar o
Governador Ivan Bichara a
senador por voto direto".''Buscamos <com isso) a
unidade do Partido, para
conduzi-lo seguramente à
vitória nas eleições diretas.
Quando proponho a unidade
do Partido, o faço com. a
maior autoridade, induzido
pelo meu interesse pessoal
de eleger o Governador Ivan
Bichara: milhei na politica
paraibana de 11)45 a 1971
sem uma derrota pessoal".

Líder de trabalhadores dis
que preocupação maior c com
salário c não com política

Salvador — O presidente da Confederação dos
Trabalhadores na Indústria, Sr Ari Campista, de-
clarou que o trabalhador brasileiro está mais preo-
cupado com as condições financeiras ruins que en-
frenta do que propriamente com política. "Em mi-
nha viagem pelo país observei que a maioria dos
operários não sabe sequer o que é constituinte mas
me falaram bastante de níveis salariais. Os proble-
mas são muito absorventes", disse.
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TENDÊNCIAS

As tendências políticas
atuais da maioria dos tra-
balhadores brasileiros, se-
gundo o Sr Ari Campista.
inclinam-se acentuadamen-
te para apoiar o General Fi-
gueiredo. "Uns por motivos
emocionais, pois serviram
junto com o General e guar-
dam uma impressão dele
muito positiva, outros, num
desejo de integrar-se no
processo atual", justificou.

Sobre a candidatura do
Senador Magalhães Pinto á
Presidência da República, o
Sr Ari Campista considera
que a última palavra deve
vir de seu Partido, a Arena.
"A realidade, no entanto, é
que considero muito estra-

nho que uma pessoa, sempre
presente cm gestões de
mando, inclusive na época
em que foi lavrado o AI-5,
e que não se mostrou con-
traria a nada disso, empu-
nhe hoje uma bandeira de-
mocrática."

O Sr Ari Campista disse
ter achado o custo de vida
em Salvador muito alto em
relação aos salários. Ele veio
a esta Capital entrar em
contato com os lideres sin-
dicals, visando a articular o
51? Congresso dos Trabalha-
dores da Indústria do Brasil,
que será realizado em julho,
no Rio de Janeiro. Dentro
do seu roteiro de viagem es
tão incluídas Aracaju, Joã
Pessoa, Recife e Manaus
depois Sul e Sudest».
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Geisel faz hoje o discurso mais importante da viagem
Alexandre Garcia e Clóvis li(
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O General Figueiredo passou a manhã ãe seu
aniversário exercitando um novo cavalo, Lazlo

Figueiredo completa 60 anos
sem alterar a rotina diária
dos exercícios de equilação

Brasília — "Homem de 60 anos não comemora
aniversário". Com estas palavras, o chefe do SNI,
General João Baptista Figueiredo, candidato ofi-
ciai à sucessão do Presidente Ernesto Geisel, come-
çou rápido diálogo com os jornalistas na entrada do
í.° Regimento de Cavalaria de Guarda (Dragões
da Independência), onde passou grande parte da
manhã fazendo exercícios de adestramento com Laz-
lo, si • novo cavalo, presente de um oficial chi-
leno.

O General Figueiredo chegou ao Regimento de
Cavalaria de Guarda por volta das lOh, mas so-
mente 45 minutos depois foi para a pista de salto
fazer exercícios de adestramento com o cavalo chi-
leno. Não houve saltos de obstáculos porque, como
explicou seu ajudante-de-ordens, Capitão Marcon,"o animal não está preparado para este tipo de
exercício".
CONVERSA INFORMAL

Depois de muita insistèn-
cia dos repórteres .junto ao
seu ajudarite-de-ordens, o
General João Baptista Fi-
gueiredo acabou concordan-
cio em receber os jornalistas
para uma rápida conversa
informal, sob a condição de
não serem tratados temas
políticos.

Na saida do Regimento, o
chefe do SNI desceu do car-
ro e, mostrando bom humor,
referiu-se à "terrível força
de vontade dos jornalistas":"No meu caso, eu já teria
morrido de fome se exer-
cesse a profissão", disse.

Mas como vai ser a co-
itiemoração hoje à tarde na
Granja do Torto, General?

Vocês acham que ho-
mem de 60 anos comemora
aniversário? Não vai haver
comemoração nenhuma ...
Nem mesmo meus auxilia-
res do gabinete do SNI irão
à minha casa.

Nem um bolinho para
convidar os amigos?

Quem faz 60 anos não
dá festa e nem bolinhos. A
minha comemoração foi es-
sa (referindo-se aos exer-
cicios com Lazlo). Agora vou
para casa fazer alguns exer-
cicios para diminuir a bar-
liga.

Antes de despedir-se dos
repórteres e fotógrafos, fa-
zendo questão de apertar a
mão de todos, o General
João Baptista Figueiredo
reafirmou que não iria dar
nm churrasco ou outra fes-
ta qualquer por motivo de
seu aniversário. "Se tivesse
alguma coisa eu convidaria
vocês." Ao finalizar, disse
aos repórteres que não pre-
cisariam fazer plantão á
tarde na porta de sua casa,

acrescentando: "Eu vou dar
este domingo para vocês."

O Capitão Marcon expli-
cou que a idéia era não per-
mitir a presença dos jorna-
listas junto ao General pa-
ra que ele pudesse se exer-
citar com tranqüilidade no
Regimento de Cavalaria. No
entanto, ao ver a presença
da repórter fotográfica do
Jornal tio Brasil, acabou au-
torizando que se tirasse fo-
tos do chefe do SNI mon-
tando Lazlo, depois de se
convencer que a presença
da imprensa não iria atra-
pallíar a intimidade do Ge-
neral Figueiredo com o ca-
valo.

O General entrou na pis-
ta de salto às 10h45m. Na
pista, se encontravam ai-
guns civis e até soldados
iniciantes recebendo instru-
ções de como fazer para do-
mar os cavalos e fazê-los
saltar os obstáculos. Os
exercícios do General Fi-
gueiredo não foram muito
fortes e acabaram limitados
a pequenos adestramentos
com Lazlo na lateral cs-
querda da pista.

CAFEZINHO

Depois de 35 minutos na
pista, o General Figueiredo
dispensou o cavalo e foi to-
mar um cafezinho em com-
panhia de alguns amigos,
entre cies o ex-Comandante
Militar do Planalto, Gene-
ral Darci Lázaro. A perma-
nêrícia do chefe do SNI no
Regimento foi de 2h30m,
sendo grande parte do tem-
po dedicado a conversas
com oficiais amigos ligados
ao Regimento de Cavalaria.
As 12h35m; o General, de-
pois de cumprimentar os re-
pórteres, seguiu para a
Granja do Torto.

Cidade do México — O
Presidente Geisel fará esta
noite o mais importante
discurso de sua visita ao
México, durante banquete
oferecido por seu colega
mexicano no Salon Juarez
da Secretaria de Relações
Exteriores. Pela manhã, te-
rá sua primeira reunião de
trabalho com o Presidente
Lopez Portillo, num encon-
tro de hora e meia, no Pa-
lácio Nacional.

O programa oficial da
visita ao México começa
esta manhã, às 10h30m,
quando o Presidente Geisel
deposita flores no Monu-
mento a Independência,
acompanhado pelo Chance-
ler Santiago Roel Garcia e
pelo Prefeito da cidade,
Carlos Hank Gonzalez. De-
pois do toque de silêncio e
de ouvir os dois hinos, o
Presidente sairá, em com-
panhia do Chanceler Aze-
redo da Silveira, e do Che-
fe do Gabinete Militar, Ge-
neral Moraes Rego, cm di-
recão ao Palácio Nacional,
para encontrar-se com o Sr
Lopez Portillo.

NA EMBAIXADA

Depois do encontro, de-
verá permanecer mais de
uma hora na recepção que
a Embaixada do Brasil ofe-
rece aos brasileiros no Mé-
xico. Foram convidados os
membros da comitiva, em-
presários, jornalistas, di-
plomatas e brasileiros resi-
dentes no México, exce-
tuando-se os exilados. As
14 horas, volta para sua
suite no 429 andar do Ho-
tel El Presidente Chapulte-
pec, para almoçar.

As 16 horas, visitará o
Museu Nacional de Antro-
pologia e História, no Par-
que Chapultepec, perto do
hotel. Depois da visita, en-
quanto Dona Luci e filha,
Amália Luci, retornam pa-
ra o hotel, o Presidente e
comitiva irão ao edificio do
Departamento do Distrito
Federal, o antigo Cabildo.
onde receberá as chaves da
cidade. A cerimônia será
realizada no Salon de Vir-

Nascimento Silva cai
do ca calo e torce pé

Brasília — Durante pa.s-
seio a cavalo que fez ontem
pela manhã pelas redonde-
zas do Regimento de Cava-
larla de Guarda, o Ministro
da Previdência Social. Sr
Nascimento e Silva, sofreu
uma queda que lhe provocou
leve torção no tornozelo es-
querdo.

O acidente ocorreu no mes-
mo instante em que o chefe
do SNI. Goneral João Bap-
tista Figueiredo, se encon-
trava na pista de salto do
Regimento. Ele tomou co-
nhecimento da queda sofri-
da pelo Sr Nascimento c Sil-
va por um oficial de cava-
laria que gritou: "O Minis-
tro caiu do cavalo e apa-
gou."

FIGUEIREDO AJUDA

Montado no cavalo Lazlo,
o General Figueiredo seguiu
imediatamente para o local
do acidente, na companhia
de seu ajudante-de-ordens
c alguns oficiais que esta-
vam em .sua companhia fa-
zendo adestramento e sal-
tando obstáculos. Foi cha-

rci/s, no segundo andar. De-
pois de escutar a leitura do
decreto que o declara Hós-
pede Ilustre tia Cidade, o
presidente será saudado pe-
lo Prefeito ("Regente"», de
quem receberá o pergami-
nho do decreto, uma meda-
lha com o escudo da cida-
de e as chaves simbólicas,
A cerimônia terminará com
o discurso de agradecimen-
to do Presidente do Brasil.

PROGRAMA Â NOITE

À noite, trocará condeco-
rações com o presidente Lo-
pez Portillo, antes do ban-
quete que lhe será orereci-
do no Salon Juarez, da
Chancelaria. Receberá, no
mais alto grau, a ordem da
Águia Azteca, o entregará a
seu colega o Grande Colar
da Ordem do Cruzeiro do
Sul. Depois, os dois casais
entram no salão e escutam
os hinos. Após a sobremesa,
será saudado c brindado
pelo Sr Lopez Portillo, e
responderá com o que está
sendo esperado como o mais
importante discurso políti-
co de sua visita.

No discurso que fará ho-
je, durante o banquete na
Secretaria de Relações Ex-
teriores do México, o Pre-
sidente Geisel dará toda ên-
fase a três pontos básicos:

— A necessidade de es-
treitar relações com o Mé-
xico, ou, em outras pala-
vras, fazer desta visita o
trampolim para encerrar um
distanciamento que só se
justifica peia distancia geo-
gráfica entre ambos e não
por divergências insanáveis
em termos de política ex-
terna.

— A necessidade da"fraternidade latino-ameri-
cana", o que poderá ser en-
tendido — conforme a di-
ferente ótica de cada exige-
ta — como uma referência
indireta aos Estados Uni-
dos.

— Destacar as conver-
gòncias de posições c situa-
ções entre México e Brasil
— no que, de resto, coinci-
de inteiramente com seus
anfitriões.

E m S a n J u a n
de Teoahuatican

mada com urgência a ambu-
lancia. mas o atendimento
ao Ministro acabou sendo
prestado por um Opala pre-
to e uma Variant azul, da
sua segurança pessoal.

Já em sua casa, pouco de-
pois, o Ministro Nascimento
e Silva explicou que nada
de grave tinha sofrido, a
não ser "pequena torção"
no tornozelo esquerdo. Ex-
plicou que o acidente foi
conseqüência de um susto
levado pelo cavalo, ao re-
cuár diante "de um bicho
em sua frente'. A parada
brusca, disse, "levou meu
corpo de encontro ao pes-
coco do animal e à poste-
rior queda".

SEM GRAVIDADE

No primeiro momento do
acidente, parecia que teria
proporções mais sérias. No
entanto, o próprio Ministro
Nascimento e Silva explicou
que a única conseqüência
foi a torção no tornozelo, o
que o obrigou a fazer aplica-
ção de gelo no local cluran-
te o restante do dia.

O Presidente Ernesto Gei-
sei iniciou ontem sua visi-
ta ao México com um pas-
seio de hora c meia pelo
mais remoto passado mexi-
cano: San Juan de Teo-
ahuatiean — "o lugar onde
os homens se transformam
em deuses".

O Presidente brasileiro
chegou de ônibus, enfeitado
com uma bandeira brasilei-
ra, vestindo um paletó es-
porte axadrezado, acompa-
nhado de Dona Lucy, de
Amália Lucy, dos Ministros
Ângelo de Sá, Shigeaki Ueki
c do General Gustavo de
Moraes Rego. além de outros
integrantes de sua comitiva.

PRESENTES
Recebido por um gina, ga-

nhou de presente um prato
de estanho e uma gravura
do local — ruínas de uma
civilização que floresceu en-
tre o ano 100 antes de Cristo
e 650 a 700 depois de Cris-
to. O primeiro percurso foi
por La Ciudatlela, espécie
de centro da antiga cidade.
O guia ia explicando ponto
por ponto os locais pelos
quais passava o Presidente.
Mostrou a pirâmide da Ser-
pente Emplumada e expli-
cou que se tratava, na ver-
dade, de embaixatrizes das
divindades na terra, segun-
do a mitologia.

O Presidente c Dona Lucy
ouviam atentamente c qua-
se não faziam comentários.
Apenas quando o guia mos-
trou pedras cor-de-rosa o
General Geisel comentou:
cn Brasil também Ias hay.

Terminada a primeira
parte da visita, o Presiden-
te parou para fazer algumas
perguntas:

— No tempo tia conquista
espanhola, havia alguma
ctiisa ainda nesta cidade?

—¦ Não, já era uma cidade
fantasma.

E quando se ernpe/.o a
rcstabelccc-la?

No Governo Porfírio
Diaz.

Há muitos locais assim
no México?

Sim, temos uns 10 mil
sítios arqueológicos.

üs arqueólogos então
devem ter muito trabalho.

Da Ciudatlela, o Presiden-
te, novamente de ônibus,
seguiu para a Pirâmide do
Sol, a maior de Teohuatican.
E novas explicações — que
os acompanhantes não con-
seguiram ouvir, porque ha-
via uma forte barreira dos
homens de segurança, tan-
to ã frente como atrás do
Presidente e de Dona Lucy.
Apenas Amália Lucy, um
pouco à distancia, tinha li-
herdade pra tirar fotógra-
fias.

Na saida. já a caminho do
ônibus que o levaria de vol-
ta à Cidade de México
(Teoahuatican fica a 51
quilômetros da Capital), o
guia perguntou:

Está cansado, senhor
Presidente?

Não, estou bem. res-
pondeu Geisel, mas sua res-
piração era forte.

O enviado especial do
JORNAL DO BRASIL tentou
conversar com o General
Geisel.

Presidente, depois des-
se mergulho no passado, o
senhor volta amanhã ao
presente. Qual é a sua ex-
pectativa?

Bem, temos um pro-
grama. ..

IO pessoal da segurança
fechou o cerco.)

À noite, espetáculo
de bale folclórico

O Presidente Geisel c Do-
na Luci assistindo ontem a
um espetáculo do Bale Foi-
clórico do México, em com-
panhia do Presidente Lopez
Portillo c Dona Carmen.

No intervalo, o casal Gei-
sei deixou o camarote do
Palácio de Belas Artes para
cumprimentar o.s integran-
tes do corpo de baile. Ao
chegai ao teatro, à.s 21 h,
o casal Geisel foi recebido
pelo casal Lopez Portillo,
que conduziu os visitantes
pelo Palácio, construído de
1904 a 1934.
OBRA DE ARTE

O Presidente c Dona Luci
admiraram a construção,

em mármore de Carrara,
com esculturas de Bistolfi.
Boni e do espanhol Querol.
Viram as cortinas de mo-
saico de cristal, feitas pela
Companhia Tiffani. com um
milhão de peças, que retra-
tam o vale mexicano. No sa-
lão principal, onde cabem 2
mil pessoas, puderam ver os
murais de Diego Rivera.
Orozco. Siqueiros, Tomayo
e Gonzalez Camarena.

Depois de assistirem ao
Bale Folclórico da Cidade do
México, o Presidente. Dona
Luci e a Srta Amália Luci,
despediram-se do Casal Lo-
pes Portillo, voltando ao
Hotel, onde chegaram ás
231Ú5m.

Rádio e televisão
mostram o Brasil
A partir das 17h do on-

tem, dentro do Programa
Raul Vclasco, o Canal 2 des-
ta cidade apresentou um
tape de uma hora e. 20 mi-
nulos sobre o Brasil, com
muitas mulatas, tangas, tu-
tebol, samba e candomblé,
narrado em espanhol (com
sotaque) pelo locutor bra-
sileiro Hilton Gomes.

TUDO GRÁTIS

Tal como o programa
apresentado em cadeia na-
cional de rádio às 22h de
ontem, a divulgação do Bra-
.sil "foi totalmente gratui-
ta". segundo esclareceu o
Coronel Toledo Camargo."Não pagamos um só minu-
to de rádio ou televisão".
Com a finalidade de "au-
mentar o grau de informa-
ção sobre o Brasil no Mexi-
co. aproveitando a visita
presidencial", a Assessoria
de Relações Públicas do Pia-
nalto distribuiu quase 3 to-
neladas de filmes, discos (2
mil 500 discos i. impressos,
kits e lembranças do Brasil.

Esse material foi entregue
às estações de rádio e tele-
visão, jornais, a Direccion
Nacional do Informaciones
e Relaciones Publicas, Se-
cretarias de Estado, Gover-
nos estaduais, e também ao
Partido Revolucionário Ins-
titucional e às confederações
de trabalhadores camponc-
ses. organizações populares
e patronais.

Desde o dia 7 documen-
tários diários sobre O Bra-
sil na TV, programa e de
rádio c ainda em mais
duas cadeias nacionais de
rádio — AM e FM — trans-
mitem programas sobre o
Brasil e haverá dois outros
programas de 30 minutos
na TV estatal. Ontem à
noite, também foi trans-
mitida pela TV a mensa-
gem de saudação ao povo
c Governo.

ATÉ OS EUA

O programa de uma ho-
ra e 20 minutos, transmi-
tido ontem à tarde, tam-
bém foi visto por 30 mi-
lhões de espectadores nor-
tc-americanos, segundo in-
formou o Major Barreiros,
da ARP. Foram apresenta-
dos números musicais com
Martinho da Vila, Elis Re-
gina. Tom Jobim, Vinicius
de Moraes, Eliana Pitman,
Jorge Ben, Antônio Carlos
e Jocafi. Houve abundan-
cia de tomadas na praia,
mostrando muitas tangas.
Foi mostrado o candomblé
e, ao focalizar o futebol,
reproduzidos os gols da
Copa do Mundo, no Mexi-
co. O programa foi entre-
meado por peças institu-
cionais da ARP e comer-
ciais mexicanos, e pela
narração de Raul Velasco.
Algumas tomadas do últi-
mo Revcillon mostraram
os cariocas cantando a
canção mexicana Ciclilo
Lindo.

Estado de saúde
é excelen te

— O chefe do serviço
médico da Presidência da
República, coronel-médlco
Américo Mourão, revelou
ontem que o desempenho
físico do Presidente Ernes-
to Geisel. de 69 anos, na
altitude da Cidade do Mé-
xico, é a confirmação do
seu excelente estado de
saúde.

Os 2 mil e 400 metros
acima do nivel do mar da
Capital mexicana já pro-
vocaram uma isquemia no
então Presidente João
Goulart c um principio de
enfarte, recentemente, no
Senador Nelson Carneiro.
A — anoxia — falta de
oxigênio no sangue que ir-
riga o cérebro — provocou
no então Presidente Gou-
lart a primeira manifesta-
ção de uma doença cardia-
ca que o levou à morte.
Recentemente, além do Se-
nador Nelson Carneiro, a
altitude abateu o vice-li-
der da Arena, Senador Vir-
gilio Távora. que precisou
ser medicado.

O Presidente da Repúbli-
ca. no entanto, acostuma-
do a longas caminhadas no
Alvorada e no Riacho Fun-
do, nada sentiu. Há Ires
anos, já havia passado por
prova mais severa, ao su-
portar a altitude de 2 mil
e 600 metros de Cocha-
bamba. Bolívia. Além de
não fumar e ter metódicos
hábitos de alimentação, o
Presidente se beneficiou
com a altitude superior a
mil metros de Brasília, que
provoca um aumento dos
glóbulos sangüíneos.

O mesmo não aconteceu
com o presidente da Con-
federação Nacional da In-
dústria, Sr. Domicio Velo-
so, que precisou recolher-
se. até recuperar-se da
tontura que o acometera.
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Os Presidentes Geisel e Lopez Portillo saúdam a bandeira mexicana

Calmou anuncia acordo de siderurgia
O Ministro da Indústria e Comer-

cio, Sr Calmon de Sá, informou que
será assinado um protocolo entre o Con-
sider e a Altos Hornos de México "a fim
de explorar todas as possibilidades de
cooperação na área siderúrgica". Essas
possibilidades incluem a exportação pa-
ra o México de minério de ferro e pcllels,
assim como a compra de aço de usina
mexicana associada ao Brasil.

Acrescentou que está "madura" a
possibilidade de fechar negócio para ven-
der ao México aviões agrícolas c, numa
etapa posterior, instalar aqui uma lá-
brica de aviões, com a participação da
Embraer. Tal associação — disse o Mi-
nistro — poderá ser feita também no
setor de construção naval, em prazo mais
longo. Será incrementada a venda de na-
vios — petroleiros, barcaças e pesquei-
ros — inclusive com um crédito especial
do Banco do Brasil, acertado desde 1974.

Aço

A Idéia é promover uma associação
a fim de implantar no México uma usi-
na de aço, utilizando-se do gás mexi-
cano para reduzir o ferro-esponja. a par-

tir da matéria-prima, cm pellets, bra-
sileira. Não há, ainda, idéia do porte da
usina. A tecnologia mexicana de redução
é a que está sendo utilizada pela Usiba.

O Ministro julga que o preço é um
óbice para a compra de petróleo mexi-
cano. Informado de que industriais bra-
sileiros desejavam a concretização des-
se negócio, para compensá-lo aumentan-
do as exportações ao México, o Sr Cal-
mon de Sã lembrou que o superávit me-
xicano atual, de 50 milhões de dólares,
é oportunidade imediata para um in-
cremento das vendas brasileiras. "Os me-
xicanos estão interessados em maquina-
ria de usinas de açúcar e bens de ca-
pilai.".

Agenda ue Ueki

O Ministro das Minas e Energia, Sr
Shigeaki Ueki, irá reunir-se às 11 horas
desta manhã com seu equivalente mexi-
cano, o Secretario do Patrimônio Nacio-
nal, Sr José Oteiza. "Ueki vem tratar da
compra de amónia. para suprir as in-
dústrias brasileiras de fertilizantes" —
informou o Sr Calmon de Sá.

Interesses superam boa vontade
Em que pese o otimismo do Ministro

Calmon de Sá, ainda é cedo para ga-
rantir que sejam fechados, a curto pra-
zo, alguns negócios anunciados como
certos, como a venda de aviões e soja
ao México. Um jogo de interesses que ul-
trapassa a boa vontade dos dois Gover-
nos poderá retardá-los ou impedi-los.

E há negócios que não sairão sem a
boa vontade dos Governos. O presidente
do Sindicato da Indústria de Autopeças,
Sr Luis Eulálio Büerio Vidigal Filho, dis-
se ontem ao JORNAL DO BRASIL que
só a pressão de ambos os Governos sobre
as multinacionais que montam automó-
veis nos dois paises poderia fazer com
que houvesse uma corrente de comércio,
nesse setor, entre Brasil e México.

Capital

No México, há montadoras das piin-
cipais marcas de automóveis, com maio-
ria de capital mexicano. O mais signifi-
cativo fluxo comercial .se faz através
dessas multinacionais. Os negócios entre
empresas privadas nacionais de ambos
os países seriam insignificantes. As.sim.
somente a pressão dos Governos -sobre as
grandes empresas poderia desviar o lin-
xo entre filiais o matriz para íiliais-ti-
liais, dando oportunidade aos fornecedo-
res nacionais, que produzem os compo-
nentes com que são montados os vel-
culos.

Já na questão dos aviões — que o
Ministro Caimon de Sá julga "madura"
— há entraves de diversas origens. A
Embraer apresentou, há mais de um ano,
uma proposta de venda de aviões c po.s-
terior realização de uma joint-venture no
México, que a Secretaria de Fomento
considerou "maravilhosa". Mas Israel
também apresentou proposta semelhan-
te à daquele órgão do Governo mexica-
no. A Embraer pretende vender aviões
agrícolas c o Bandeirante. Não fez ofer-
ta de aviões militares de combate por
razões políticas. O Bandeirante se desti-
naria a um projeto de ligação do inte-

rior do pais e poderia servir como trans-
porte militar com objetivos civis.

Ocorre que o México está construin-
do um gasoduto de 800 milhas para ven-
der gás aos Estados Unidos. Aquele país
financia o gasoduto mas oferece ao Mé-
xico um preço inferior à cotação inter-
nacional do gás. Para ter autonomia na-
quele projeto, o México precisaria dis-'
pensar o financiamento americano, e re-
colher a crédito árabe ou de origem is-
raelcnse. Então teria que optar pela
oferta de Israel na joint-venture pra
fabricar avões, preterindo a oferta bra-
sileira. Para os brasileiros há, con-
tudo. esperança de que a visita do Pre-
sidente Geisel faça pesar a decisão para
o lado brasileiro.

Assim, como negócio, poderia ser
realizada a vencia de aviões agrícolas, •
a médio prazo. A implantação de uma
fábrica de aviões no México com as van-
tajosas condições da Embraer. que não
considera cobrança de Royaltics e licen-
ça. ainda depende de ter. aqui, um in-
terlocutor com quem negociar. A Secre-
laria de Fomento, que recebeu a propôs-
ta brasileira, é apenas um órgão da ad-
ministração direta. Terá que surgir ain-
da um sócio mexicano para a Embraer.

Soja

Quanto à soja — estão no México re-
presentantes da Cotriexport, da Cober c
da Interbrás —, alguns brasileiros
acham que ainda é mais vantagem abas-
tecer o Mercado Comum Europeu ou
tentar ampliar o mercado japonês.

A compra pelo México de produtos
agrícolas é toda feita, por uma empre-
sa estatal e a concretização de um gran-
de negocio depende menos de preços e
fretes do que a boa vontade do funcio-
nário dirigente da empresa. O interesse
maior dos brasileiros, por isso, é ven-
der ao México derivados da leguminosa,
como óleo e faralo, saindo da compra
estatal.

Empresa rios assinam com un içado
Na presença dos Ministros da Indús-

Iria e do Comércio dos dois países, Srs
Ângelo Calmon de Sá e Camillo Seanz,
os empresários brasileiros e mexicanos
assinarão amanhã um comunicado con-
junto "extremamente objetivo", conten-
do recomendações aos dois Governos, com
vistas a ampliar, ainda no corrente ano,
o intercâmbio econômico bilateral.

Segundo o presidente da Confedera-
ção Nacional da Indústria. Sr Domicio
Velloso. que assinará o documento pelo
lado brasileiro, a declaração traz em seu
bojo um conteúdo político, que é o de
reforçar a necessidade de que países do
porte do México e Brasil se voltem para
dentro da América Latina e revitalizem
o mercado regional, reerguendo a Asso-
ciação Latino-Americana de Livre Co-
mércio.

Ponlos básicos

Segundo revelou um dos redatores do
comunicado, industrial Roberto Ferrai-
uolo, diretor da Federação das Indús-
Irias de Sào Paulo, o documento terá
três pontos básicos:

— Fortalecimento da ALALC, náo
só no campo econômico, mas também no
político.

— Quanto aos negócios, o documen-

to cobrará dos dois Governos a solução
de questões já levadas à consideração
das autoridades. Muitas das recomenda-
ções feitas anteriormente não foram
adotadas por entraves na balança co-
mercial e deficiências de margens de
preferência. Tem o apoio do Ministro
Calmon de Sá a proposta de aplicações
de tratamento tarifário preferencial, sob
a regulamentação da ALALC, na lista-
gem de negócios entre os dois países, pa-
ra solução a curto prazo. O documento
prevê ainda um prazo de 30 dias para
receber sugestões de cmrpesários a fim
do complementar a lista de produtos que
será levada à Secretaria-Executiva da
ALALC, em Montevidéu, a fim de ela-
borar protocolos que tenham vigência já
no corrente ano.

3 — Haverá recomendações de cará-
ter geral quanto ao financiamento das
exportações e investimentos binacionais
facilidades bancárias recíprocas, inclu-
sive quanto à instalação de agências
bancárias nos dois paises, e um item so-
bre fretes e transportes, propondo revi-
são do acordo de fretes Brasil-México e
estabelecendo freqüência de navios e re-
gime de bandeiras.

Segundo o Sr Domicio Velloso, o co-
municado tem o respaldo da "maior re-
presentatiyídade industrial que o Bra-
sil já cuvioLL ao exterior."
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fjj^^r EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA
INSTALAÇÃO DE POSTO DE VENDA DE
LIVROS E DE MATERIAL DE PAPELARIA

A PONTIFÍCIA universidade católica do rio de
JANEIRO, com «ede à RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, N.°
225, através de sua Vice-Reiloria Administrativa, pretendo ins-
talar um posto de venda de livros e de material de papelaria,
dentro do seu "campus", em local próprio, a interessado nesse
serviço,

As condições e especificações da concorrência serão for-
necidas aos inloressaclos pela Comissão de Concorrência, lo-
calizada à RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, N.° 225, EDI-
FÍCIO DA AMIZADE, AIA FRINGS, 1.° ANDAR, GERENCIA
DE MATERIAIS, dai 9,00 ès 12,00 horas e das 14,00 as 15,00
horas, diariamente, de 2a. a óa. feira.

As propostas deverão ser entregues no dia 30/01/78, as
11,00 hora» à Comissão de Concorrência, no local acima refe-
rido, quando serão abertas e lidas, devendo ser julgadas
posteriormente, podendo a PUC/RJ adjudicar, a seu critério,
o contrato de locação à concorrente que oferecer melhores
condições.

A presente concorrência poderá ser anulada, mesmo após
ter sido julgada.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro de 1978 if

^
BANCO DO BRASIL S. A,

Carteira de Comércio Exterior

Comunicado n.° 78/5
A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR (CACEX)

do Banco do Brasil S.A., comunica que, tendo em
vista a decisão do Conselho Monetário Nacional de
27 de dezembro de 1977, e na forma do artigo 60,
alínea "c", da Lei n.° 5.025, de 10-Ó-66, comple-
mentará o preço da exportação do algodão em
pluma, nas seguintes condições:

— o cálculo da complementaçâo obedecerá ao
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o
valor fob da mercadoria exportada até 28-2-78;

II — farão jus ao pagamento da complementaçâo
as vendas devidamente registradas na CACEX
a partir de 12-1-78;

III — Os pedidos de registro de venda deverão sei
apresentados pelos interessados às agências
do grupo CACEX em que habitualmente ope-
ram, para exame e decisão final, quanto a sua
aceitação, pela sede do órgão no Rio de Ja-
neiro;

IV — o pagamento da complementaçâo será efe-
tuado pelas agências de São Paulo (SP), Curiti-
ba (PR), Fortaleza (CE) e Recife (PE), mediante
comprovação efetiva da realização do embar-
que e liquidação do contrato de câmbio;

— o volume máximo permitido de embarques,
em nome da empresa, para efeito de utiliza-
ção do presente esquema de complementaçâo
de preços, será de 5 (cinco) mil toneladas;

VI — as firmas detentoras de registros na CACEX,
aprovados anteriormente à data de 12-1-78,
que deixarem de efetuar os respectivos em-
barques do algodão, dentro dos prazos pre-
vistos, não poderão usufruir do benefício do
esquema acima citado.

Rio de Janeiro, RJ, 13 de janeiro de 1978

Benedicto Fonseca Moreira
Diretor

Hélio Nicolau Martins
Chefe do Departamento-Geral de Exportação

do ASP não atrai pessoal especializado

Ministério das Minas e Energia

Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras SA

Eletronorte
Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA

Aviso de Edital n.° DT-TUC-049/77
Licitação Simultânea

Concorrência nacional para fornecimento do conjuntos de
ferragens para cadeias de isoladores e fixações dos cabos
pára-raios para as linhas de transmissão associado da Usina
Hidrelétrica de Tucurui — Estado do Pará.

1. Pelo presente aviso, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.
— Eletronorte — convoca as firmas nacionais especializadas a
participarem de concorrência para fornecimento de conjunto de
ferragens para cadeias de isoladores e fixação de cabos
pára-raios, do sistema de transmissão da Usina Hidrelétrica de
Tucurui — Estado do Pará.

2. Cada proponente deverá apresentar, juntamente com sua
proposta, uma caução de CrS 800.000,00 (oitocentos mil
cruzeiros), conforme instruções detalhadas nos documentos
de licitação.

3. Os documentos básicos de licitação estarão à disposição dos
representantes devidamente credenciados das firmas
interessadas, no período de 17 a 25 de janeiro de 1978, ao
preço de CrS 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) por jogo, no
seguinte endereço:
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. — Eletronorte ¦—
SRT/SUL— Quadra 701 — Conjunto "E" — Bloco 03 —
n.° 130 — 6.° andar — Assessoria de Licitações
Brasilia -- DF.

4. Cada proponente apresentará a documentação em envelopes
separados, constituindo-se de 02 (dois) jogos:jogo n.° 01 (hum) — documentos de pré-seleçâojogo n.° 02 (dois) — proposta.

5. A entrega dos documentos mencionados no item 4 será às
16:00 (dezesseis) horas do dia 14 de março de 1978, na sede
da Eletronorte em Brasilia — DF., cujo endereço é o citado no
item 3, ocasião em que será realizada a abertura dos envelopes
que constituem o jogo n.° 01 (hum) e rubricados pelos
proponentes e membros da comissão especial de julgamento
os envelopes que compõem o jogo n.° 02 (dois).

6. Após o julgamento dos documentos de pré-seleção, a
Assessoria de Licitações convocará, através de carta, todos
os licitantes, para comunicar o resultado da pré-seleção e
proceder à abertura das propostas, jogo n.° 02 (dois), das
firmas pré-selecionadas.

7. Para esta licitação admito-se a formação de consórcio
de fabricantes.

Brasilia — Incluído no Plano de
Classificação de Cargos para garantir a
contratação dc pessoal- especializado, o
sistema DAS (Direção e Assessoramento
.Superior» não vem conseguindo dar an
Serviço Público os técnicos de alto ni-
vel na quantidade e qualidade reclama-
das pelas tarefas especiais que a admi-
nis tração exige.

A criação, em seguida, do sistema
FAS i Fundação de Assessoramento Su-
periori, que vem custando CrS 8 ml-
lhões mensais à União, não resolveu o
problema e, ao contrário, vem provocan-
do criticas de técnicos em Administra-
cão de Pessoal dos Ministérios e dos pró-
prios contratados.

Esvaziamento
Esses dois sistemas, na prática, tem

motivado distorções à politica de pessoal
imaginada pelo DASP ao instituir seu
Plano de Classificação porque, sendo li-
mitados os cargos de DAS, alguns órgãos,
como o Conselho de Politica Aduaneira,
por exemplo, são [orçados a inventar
formas para contratar especialistas
cujas tarefas não têm nada a ver com
direção e assessoramento.

Esta é uma das saídas que vêm sen-
do encontradas c, no caso do Conselho
de Politica Aduaneira, o Governo fica-
ria sem 18 especialistas porque pela ta-
bela do DASP eles só poderiam ser re-
numerados, no máximo, com Cr$ 12 mil
mensais.

Apontando as causas e reflexos tia
crise atual do Departamento Nacional da
Produção Mineral, 145 geólogos elabo-
raram um documento em que denun-
ciam a "desarticulação do quadro téc-
nico" em razão dos baixos salários, pro-
vocados pela instituição do FAS.

Até maio de 77, a grande maioria do
pessoal técnico do DNPM era contrata-
da através de convênios com a CPRM —
Companhia de Pesquisas de Recursos
Minerais — e com a CAEEB — Com-
panhia Auxiliar de Empresas Elétricas
Brasileiras. Os salários eram considera-
dos compatíveis com o mercado de tra-
balho e havia um plano de aperfeiçoa-
mento técnico.

O Tribunal de Contas da União con-
siderou, entretanto, que aqueles convè-
nios eram ilegais, sendo então demitido
todo o pessoal pago pela CPRM e CAEEB
e os que concordaram em continuar tra-
balhando para o Governo tiveram que
ser contratados pelo sistema FAS, em-
bora suas funções não sejam, na prátl-
ca, a nível dc assessoramento.

Esses contratos — cerca de 300 —
não têm direito a reajuste coletivo anual,
em face da adequação do Plano de Con-
tas da União aos recursos disponíveis, e
nem podem contar com ascensão fun-

. cional porque não existe um programa
de desenvolvimento dc recursos numa-
nos nem sistema de reclassificação de
cargos para esses casos.

"Esta situação torna-se mais grave
ante a impossibilidade de contratação
de novos profissionais para o preenchi-
mento das vagas que surgirem no FAS",
denunciam os 145 geólogos no documen-
to. Para eles, "esta Imposição do DASP
visa à substituição gradativa dos asses-
sores por novos técnicos a serem admi-
ticios por concurso. Diante da inseguran-
ça de uma adequada remuneração e de
outras motivações profissionais, tem si-
do inevitável a evasão de técnicos do
DNPM. A evasão do pessoal experiente,
ora acontecendo em larga escala, prin-
cipalmenfe no Rio Grande do Sul, Ma-
naus e Brasília, está desarticulando uma
equipe técnica formada em longos anos".

Paru os geólogos, "com os baixos sa-
lários oferecidos pelo DASP não será
possível reconstituir nova equipe com o
grau de competência necessário pana
exercer as elevadas atribuições do
DNPM. A experiência técnica e os en-
cargos adquiridos com o tempo de for-
mado conduzem naturalmente os técnl-
cos àqueles empregos que ofereçam me-
lhores salários e oportunidades de pro-
gresso profissional".

Ganhando pouco, como se queixam,
o.s técnicos ainda assim chegam a perce-
ber mais do que outras categorias do Po-
der Judiciário: o menor DAS, que é o 1,
recebe CrS 14 mil 300 e mais 20% de re-
presentação mensal.

Um procurador da República, de Ia.
categoria, coricursado, tem um venci-
mento de 14 mil 235 e não tem direito
a representação mensal mas apenas a
uma gratificação de atividade de 20%.

Arquivo
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Deputado Gamaliel Galvao
Arquivo
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Senador Itamar Franco

Um Das-4 custa CrS 33 mil 50, portan-
to mais do que um Procurador da Jus-
tica Militar de Ia. categoria (CrS 14
mil 235 e mais 20%).

Um DAS-1 ganha exatamente o
mesmo que um Ministro do Superior
Tribunal Militar, do Tribunal Superior
Eleitoral, do Tribunal Federal de Recur-
sos, do Tribunal Superior do Trabalho ou
do Tribunal de Contas da União.

Para o secretário-geral do DASP,
Sr Marcelo Abreu ("quem dá entrevista
é o Darci"), "o Estado brasileiro é cm-
preguista e a produtividade dos 400 mil
servidores não corresponde à expectati-
va. Acham que o Serviço Público não
tem dono e os chefes não dão bom
exemplo".

A principal critica contra os siste-
mas DAS e FAS refere-se à uniformida-
de: na opinião dos técnicos de Pessoal
dos ministérios ("se o nome da gente sal
publicado, perdemos o emprego"), só
deveria vigorar para cargos de relativa
simplicidade sem refletir qualquer es-
peciali7,açáo. O Plano de Classificação,
por sua vez, é muito centralizado e não
é possível a um órgão central como o
DASP ditar o figurino e ele mesmo acom-
panhar tudo. As tarefas de Governo va-
riam conforme o ministério e a especia-
lização do pessoal necessário.

Essa uniformização é atribuída à
dificuldade do DASP de entrar na ava-
liação do mérito e a solução ap- cia
pelos técnicos é um plano setória .ie-
xivel, para que cada ministério tivesse
condições de resolver no dia-a-dia, con-
forme suas realidades, os seus proble-
mas.

A qualificação dos DAS em relação
aos especialistas menos remunerados no
serviço público é discutida e, como exem-
pio, circula nos gabinetes a história da
mudança da biblioteca do Ministério da
Saúde para Brasília: transportada pela
Fink, ficou encaixotada durantes alguns
anos numa garagem. A empresa cobrou
o aluguel das caixas e o Governo pagou.
Mas um dia alguém lembrou que se cs-
tava pagando aluguel pelas caixas e
ocupando uma garagem. Desarrumaram
os livros para a devolução das caixas
que sendo de papelão, não presta-
vam mais e foram recusadas pela em-
presa. Resultado: o Governo, depois de
pagar aluguel, ainda teve de indenizar
pelas caixas.

O sistema FAS consiste basicamen-
te na atribuição de créditos variáveis aos
ministérios ou órgãos da Presidência da
República, que podem contratar espe-
ciallstàs em maior número se pagarem
mais, obedecendo ao mimino de CrS 8
mil e ao máximo de CrS 32 mil mensais.

Sem alcançar os ministérios milita-
res, o sistema montou assim seu esque-
ma financeiro:

orgao N.° de funções Total mensal — Cr$

Agricultura
Comunicações
Educação c Cultura
Fazenda
Indústria c Comércio
Interior
Justiça
Minas e Energia
Previdência Social
Relações Exteriores
Saúde
Trabalho
Transportes
DASP
Consultoria da República

105
90

101
191

97
82
67
75
G5
75

200
82
60
48
12

840 mil
720 mil
808 mil

1 milhão 528 mil
776 mil
656 mil
536 mil
600 mil
520 mil
600 mil

1 milhão 600 mil
656 mil
480 mil
384 mil

96 mil

TOTAL 8 milhões

J

Essa divisão de crédito resultou em
salários pouco significativos, em detri-
mento da idéia inicial — a mesma que
inspirou os DAS — de renovação quali-
tativa dos níveis gerenciais da adminis-
tração pública.

Outros exemplos
Apesar de significativamente altera-

dos prio Plano de Classificação do DASP,
os níveis salariais no Serviço Público
ainda não correspondem à realidade do
mercado. A Comissão Nacional de Ener-
gia Nuclear, por exemplo, teve que igno-
rar a tabela do DASP para não encer-
rar suas atividades e ainda assim vem
funcionando precariamente.

A Comissão de Valores Mobiliários
está tendo dificuldades para preencher
seu quadro de advogados porque não
pode pagair mais de CrS 15 mil por mês
a esses profissionais.

O Instituto Nacional de Proprieda-
de Industrial, que cuida de patentes e
inventos, numa atividade que se auto-
remunera, está deixando de fatuarar dó-

lares para o pais por-falta de pessoal es-
pecializado.

O Instituto Nacional de Pesos e Mc-
didas ainda não conseguiu se consti-
tuir, conforme a concepção inicial, pe-
Ias mesmas dificuldades de contratação
de pessoal a níveis do mercado.

Precisando completar seus quadros
para atender urgentemente à demanda
dos serviços, o DNER pediu ao DASP 100
engenheiros concursados, dos quais ape-
nas 20 aceitaram o emprego. Um novo
pedido foi feito para as 80 vagas restan-
tes mas só 10 foram preenchidas. O
DNER voltou ao DASP, pedindo agora 70
concursados, mas dos indicados só cinco
ficaram e quando estes cinco foram con-
tratados, 10 engenheiros do primeiro lo-
te de 20 já haviam pedido demissão.

Motivo: em qualquer atividade da
iniciativa privada, mesmo como simples
mestre-de-obras, um engenheiro hoje
ganha mais de CrS 15 mil mensais. Me-
nos disso é o que lhe oferece o Serviço
Público, no maior nível previsto pela ta-
bela do DASP — CrS 14 mil 238, na cias-
se especial, referência 53.

Senador eoiicleiia
falta de estrutura

O Senador Itamar Franco (MDB-MG), da Co-
missão de Serviço Público do Senado, afirmou que
"o DASP não está suficientemente estruturado pa-
ra funcionar num Estado moderno" e que a CPI
anunciada pelo MDB para este ano "poderá ofere-
cer uma excelente contribuição a esse setor do ser-
viço público, oferecendo ao Governo um estudo de-
talhado para as grandes soluções."

"Esperamos" — acrescentou — "que não se re-
pita o caso da CPI dos menores, que realizou um
ótimo trabalho, mas que permanece esquecido por
quem de direito. A CPI sobre o servidor público não
deve ser dirigida num sentido pessoal contra quem
quer que seja. Deve mover-se com um objetivo mais
elevado."

Avanços e recuos
Para o Senador oposicionista "o DASP precisa

adaptar-se, por meio de uma reformulação, à mo-
dcnia administração pública. Não seria até o caso
cie criar delegacias estaduais para se acabar com es-
sa excessiva centralização?" O Sr Itamar Franco pre-
fere deixar no ar sua pergunta. Ele acha que o
DASP criou um sistema global que registra avanços
e recuos.

'"Nós temos hoje três espécies dc inativos: os
amparados pelo Derceto 1 256/73; os beneficiados
pelo Decrelo 1 325/74 e 1 445/76, que são mais re-
centos e aqueles que foram excluídos de todos es-
ses decretos. Exemplo: pessoal do ex-DCT, a admi-
nistracão do Porto Rio de Janeiro, da Defesa e ou-
tros. Em função disso, como é que o DASP pretende
corrigir essas distorções?"

O Senador é contra a idéia do Coronel Darci
Siqueira sobre concessão do Vi'> salário ao servidor,
desde que ele abra mão da licença-premio. "Isso po-
deria valer dai prá frente mas não alcançando os
atuais servidores, que já têm direito adquirido e que
até não gozaram suas licenças, reservando-as para
outra oportunidade."

Sobre salários: "Uma das argumentações do
DASP com relação a determinadas categorias é que
o mercado de trabalho é baixo e, por isso, não deve
pagar melhor. Isso não tem sentido. Hoje há uma
reclamação geral tanto do barnabé quanto do alto
funcionário. O Plano de Classificação, na prática,
não funcionou. Além da faixa salarial baixa, há o
aspecto inflacionário no pais, que corrói violenta-
mente os salários que não sáo ajustados trimestral-
mente, quando o Governo trimestralmente faz cor-
reções em vários setores da economia. O DASP não
estudou ate agora, por exemplo, a Lei 6 226/75 que
dispõe sobre a contagem recíproca cm relação aos
militares."

Para o Senador, a CPI sobre o servidor público
deve examinar, além disso, "se a politica social hoje
não é simples conseqüência da politica econômica."
Ele mostra uma ata da reunião do Conselho de De-
senvolvimento Social, de 10 de junho de 1975, em que
há uma resolução "estabelecendo como grandes ob-
jetivos a lograr no próximo estágio o aumento subs-
tancial de renda real para todas as classes e uma
redução substancial da pobreza absoluta, ou seja, do
contingente de família com nível de renda baixo."

Redução absurda
O vice-presidente da Comissão de Serviço Pú-

blico da Câmara, Deputado Gamaliel Galvão 
tMDB-PR), acha que a politica de pessoal do DASP
"é benéfica quanto à orientação geral" mas, na prá-
tica, tem sido prejudicial aos interesses do servidor
público.

"A propósito, cito o caso dos Inativos que fo-
ram vitimas de redução dos seus proventos, equivo-
co corrigido depois, mas somente para uma parte,
e que continua prejudicando outros. Ora, o inati-
vo deve perceber o salário com que foi aposenta-
do. A redução é absurda."

Sobre o Plano de Classificarão de Cargos, o
Deputado entende que "náo tem alcançado aqueles
benefícios que a grande massa dos servidores fe-
derais esperava, principalmente nos casos de ex-
tinção de cargos e de transposição." Ele diz que"não entende também porque o DASP vem-se re-
cusando a conceder o 131? salário para os servido-
res." Conta que apresentou um projeto à Câmara,
"que a pedido da Arena está, inexplicavelmente, há
mais de seis meses preso na Comissão de Seguran-
ça Nacional, para onde foi erroneamente remetido,
já que 131? salário para servidor público não é caso
de segurança nacional."

"Outro ponto em que não concordamos com o
DASP" — prosseguiu — "é a sugestão do Coronel
Darci Siqueira de condicionar o 131? salário à não
concessão da licença-prèmio. Dizer que o Tesouro
não tem recursos não procede. E' só diminuir as
despesas supérfluas, principalmente as de mordo-
mia das grandes empresas e outros órgãos que gas-
tam rios de dinheiro em instalações luxuosas e ou-
trás coisas que poderiam ser evitadas. A licença-prê-
mio é um direito adquirido pelo servidor público. O
Governo, que obriga a empresa privada a pagar 13"?
salário aos empregados, deveria dar o bom exemplo
pagando também."
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CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES
FORNECEDORES DE:

Material do escritório e escolar, móveis, máquinas, equi-

pamentos, material de construção, prestação de serviços gerais,
de construção e de reformas.

A PONTIFÍCIA universidade católica do rio de

JANEIRO, com sede à RUA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 225
— GÁVEA — RIO DE JANEIRO, através de sua Gerência de

Materiais estará recebendo até 31/01/78 inscrições de ferne-

cedores no seu cadastro próprio.

Os interessados poderão procurar na Gerência de Mate-

riais, com o SR. SAINT CLAIR os ciados necessários para a

inscrição, no expediente de 9:00 às 11:00 hs e de 14:00 às

17:00 horas.

Os fornecedores 
'|á cadastrados, deverãc alualijar os seus

cadastros.

GERÊNCIA DE MATERIAIS
PUC/RJ rp B

Ação contra
Governador
é arquivada

Kccifc — O processo mo-
vido pelos diretores do Co-
lonificio Moreno contra o
Governador Moura Cavai-
cante, o Secretário de Fa-
zenda, Gustavo Krause e o
presidente do Banco de De-
senvolvimento de Pernam-
buco, Madeira Coimbra, por
crime de quebra de sigilo
bancário, foi arquivado. O
Tribunal de Justiça do Es-
tado atendeu requerimento
do Procurador-Geral da
Justiça, Valdemir Oliveira
Lins.

O presidente do Bandepe
comunicou ao Sr Moura
Cavalcante c ao Secretário
de Fazenda as operações
bancárias efetivadas pelo
Cotonifício e divulgou cor-
respondència onde está
consignado que a empresa
emitiu duplicatas frias. Em
seu pedido, o Procurador
Valdemir Oliveira Lins ale-
gou que "matéria de relê-
vante interesse público não
poderia ficar confinada a
gabinetes ou recintos fe-
chados".

Exibidores
se definem
sobre curta

Dirigentes de entidades
de exibidores cinematográ-
ticos de todo o pais se reu-
nem hoje. ás llh, no sindi-
cato carioca, no Edifício
Odeon, para definir a po-
sicào da classe com relação
á Portaria 18, do Concilie,
sobre obrigatoriedade de
exibição dos curta-metra-
gens.

Segundo o exibidor Ro-
berto Darze, o mandado qiu»
a classe obteve contra essa
portaria, adiando por 90
dias sua entrada em vigor,
criou uma situação de mal
estar entre produtores e
Concinc, de um lado, e dis-
tribuidores e exibidores, de
outro, quando o que se ten-
ta buscar é uma nova legis-
lação para o cinema bra-
sileiro.

GRAMADO

Porto Alegre — Começa
hoje a seleção dos filmes
que participarão, este ano,
da parte final do G.° Festi-
vai de Cinema de Grama-
do. de 20 a 25 de fevereiro.
A comissão de seleção esco-
lherá, no minimo, cinco
filmes dc longa duração e
cinco curta-metragens pa-
ra apresentação ao júri de
premiação, que distribuirá
o Troféu Kikito e prêmios
en dinheiro que totalizam
CrS 310 mil.

Ponte cai
com segunda
implosão

Recife — Finalmente, a
primeira implosão no Re-
çife aconteceu, mas sem o
clima de espetáculo como "
ocorreu cm outras Capitais.
Ontem, às 7h35m — hora
escolhida para evitar a
presença de curiosos — foi
detonada uma carga de 80
quilos de dinamite e a Pon-
te da Torre, sobre o rio Ca-
pibaribe, teve sua parte de
concreto destruída, ficando
apenas o esqueleto de fer-
ro. Esse era o objetivo da
empresa responsável pelos
trabalhos, segundo infor-
mou o engenheiro Hugo
Takahashi.'

A hora da implosão íoi
mantida em sigilo Ué à
noite de sábado, pois o Sr
Hugo Takahashi achava
que não seria ct::vcnicnte
a presença dc público, co-
mo aconteceu na primeira
implosão, quando o povo,
logo após as explosões, fu-
rou a barreira policial e se
precipitou para a ponte.

RESISTÊNCIA

Na quinta-feira passada,
a Ponte da Torre resistiu
a 500 quilos de dinamite e
não foi possível sequer fa-
zer com que sua estrutura,
cedesse 20 centímetros, co-
mo desejava o engenheiro
Takahashi. Por isso, o pú-
blico, que esperava uma
grande festa, vaiou toda a
equipe que preparou os tra-
balhos da implosão.

Agora que as lajes (5c
concreto foram destruídas,
será iniciado o desmonta-
mento da ponte. Explicou o
engenheiro Takahashi que
agora é só retirar o concre-
to e utilizar maçaricos pa-
ra cortar as estruturas d<
ferro.
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q* •,,"-• | ^&m^ * ; JÉ§f!à' Mar calmo e morno e sol forte
enchem as praias da Zona Sul

Mesmo com mar calmo e ban-
deira em todas as praias da Zona
Sul, o Salvamar teve trabalho òn-
tem de manhã. 14 crianças se per-
deram na Barra da Tijuca, 75 ba-
nhlstas foram socorridos e três
morreram afogados.

Acompanhado com pouco en-
tusiasmo pelo público — o locutor
que apresentava o desfile pedia, a
todo instante, "palmas e participa-
ção dos assistentes" — 12 blocos
desfilaram pela manhã na praia
do Flamengo no quarto banho de
mar à fantasia .promovido pela
Riotur. Na próxima semana, have-
rá outro no Leme e, no dia 29, o
último, no Castelinlio,

As praias estiveram tão cheias que se tornou difícil até encontrar espaço para estender toalha

Bola atirada do
chegaram osque

ônibus avisa
farofeiros

Cabo Frio — Primeiro sai do
ônibus a bola. quicando sobre a
areia dura e impulsionada pelo
vento. Depois as crianças, correu-
do cm grupos para organizar a
pelada. Em seguida a pequena ba-'teria, já batucando um samba-en-
redo. Por fim, as mulheres, com
pratos, panelas, talheres, toalhas e
demais equipamentos que garanti-
rão o preparo fisico no resto do
dia.

Assim começa o lazer dos {aro-
leiros, classe muito combatida na
Região dos Lagos e que em Cabo
Frio — pelo número cada vez mais
reduzido de ônibus — parece que
está acabando. Mas toda aquela
confusão de fim de linha é a con-
clusão de várias semanas de pre-
parativos, culminando com a saida
do ônibus, por volta da meia-noite,
de um local qualquer na Baixada
Fluminense ou do subúrbio carioca.

Farofa a prestação
A sofisticação dos grupos só é

percebida pelo tipo de ônibus que
agora alugam. São frescões com
45 assentos, custando a cada pes-
soa Cr$ 150, em média, pagos em
três vezes, até uma semana antes
do inicio da viagem. Mas. o com-
portamento continua o mesmo que
levou as administrações munici-
pais a restringirem, ao máximo, a
vinda destes excursionistas. Gas-
tam o mínimo de dinheiro onde
param e, no fim do dia, deixam
atrás deles um rastro de sujeira.

No Rio, os locais mais tradicio-
nais de organização de viagens de
um ou dois dias são o Largo dos Pi-
lares, em frente á igreja de São Be-
nedito, em Madureira; próximo ao
ponto final do 355, na igreja de
Irajá; e em frente ao Cinema Re-
gencia, em Cascadura. Como os in-
I eressados são de renda baixa, o pa-
gamento é facilitado e crianças
viajam no colo, sem pagar. A par-
Uda deve ser entre meia-noite p
lh, havendo um cálculo um pouco
diferente dos tradicionais: não se
contam os quilômetros rodados,
mas as paradas nos postos da pa-
trulha rodoviária e, principalmen-
te, nos bares, para a confraterni-
zação com o.s passageiros dos outros
frescões.

Para os iniciados., a diversão
maior é durante a viagem, com
muita batucada. As garrafas — ba-
tidas, cervejas e cachaça — passam
de mão em mão, enquanto as mu-
lheres se encarregam de trocar sal-
gadinhos. Mesmo quem não leva
farnel tem comida garantida pela
boa-vontade de todos. Durante o
percurso, a única preocupação é
saber qual a próxima "escala", para
que possam "esticar ..as pernas",
mostrar a harmonia e o ritmo dos

¦ 
%

tamborins e, além de cudo, experl-
mentar "uma nova cana, daquelas
que só tem no interior." Nos bares,
os garçons são xingados, o caixa se
irrita e o paquera mova figura,
que circula, observando o movi-
mento e impedindo os saques i tra-
balha dobrado.

A animação chega ao auge
quando uma placa indica a entra-
da de Cabo Frio e, mesmo que nin-
guém tenha dormido, todos pare-
cem descansados e estimulados pe-
Io álcool. São õh - - uma viagem de
ônibus de carreira não ultrapassa
duas horas — e a Praia dos Anjos,
em Arraial do Cabo, está deserta,
apenas pontilhada por algumas
barracas de acampamento, A porta
do ônibus se abre e surge uma
bola, seguida dos garotos já com
os times organizados: os ''sem ca-
'misa" contra os "com camisa".

A praia perinitida
Os homens demoram um pou-

co mais de tempo dentro do ônibus
— devem separar as garrafas va-
zias, deixando que a bateria saia.
Um enorme tambor fica esgasgado
na porta e com muito esforço ele
chega à areia um pouco amassa-
do. Os demais instrumentos são le-
vados por seus donos e em poucos
minutos o samba está armado. A
Praia dos Anjos — com suas águas
azuis e verdes — é uma das pou-
cas onde a Prefeitura passou a per-
mitir a parada dos farofeiros; as
mais próximas de Cabo Frio só pó-
dem ser alcançadas mediante lon-
ga caminhada, pois não é mais per-
mitida a entrada de ônibus, que
devem ficar estacionados no trevo.

O Prefeito José Bonifácio <MDB>
diz ter planos para a construção
de áreas próprias para este tipo
de excursão — denominou de Ter-
minais Praianos — qu_ deverão ser
criados na Figueira, no final da
praia do Forte, no Peró c nas pro-
ximidades de Búzios (longe, natu-
ralmente, da sofisticação). Mas,
quem ainda insiste em visitar Ca-
bo Frio num domingo, pouco está
ligando para este assunto e con-
sidera "uma curtição" a praia dos
Anjos. Está havendo, entretanto,
uma certa discriminação, uma vez
que a policia foi autorizada a dei-
xar entrar os ônibus de outros Es-
tados. Teoricamente estes grupos
náo .sujam-as praias, não promo-
vem confusão e gastam dinheiro
no comércio.

Hora da farofa

Quem chegou às 5h ja lem
companhia de outros exeursionis-
tas e por volta das 9h parte da
areia fica ocupada pelos ônibus.
Depois da agitação inicial — crian-

Cal in o <> oengoso

cas choram, mães gritam, homens
continuam bebendo — chega o"momento da farofa", responsável
pela denominação deste tipo de vi-
sitante. Quem não levou seu farnel
procura as barraquinhas mas de-
cepciona-se com os preços: espeti-
nho decamarão custa CrS 5, cerve-
ia em lata Cr$ 15. uma posta de
peixe, CrS 25. e um peixe pequeno,
qua_e do tamanho de uma posta,
entre Cr$ 22 e CrS 30.

Quem está prevenido abre a
caixa de isopor e tira a cerveja e
os refrigerantes. Dais bolsas sur-
gem os copos, talheres e pratos e,
com autorização do responsável
pelo ônibus, o motorista abre a
poria para a retirada das panelas,
envoltas em folhas de jornal, para
conservai- a temperatura. A comi-
da está fria, mas o detalhe nunca
é perc.bido. Esta pausa é essencial
para que as crianças deixem a
bola ou saiam da água, a batucada
pare e o consumo de bebida au-
menta. Em poucos minutos o res-
taurante é improvisado, com um
cardápio único: carne assada, ga-
linha, macarrão, arroz, feijão com
carne-seca, banana e a indispensá-
vel farofa com miúdos de galinha.

O grupo, que estava compac-
to em torno de suas garçonetes,
volta a se espalhar, à procura de
uma sombra. Terminada a refei-
ção, as sobras são deixadas ali
mesmo —¦ a Prefeitura calcula que
recolhe uma média de 2 quilos de
lixo para cada farofeiro que deixa
a cidade — servindo de pasto para
os cáes vadios e enfurecendo os
moradores. Um deles culpa a mu-
nicipalidadc, achando que pode-
riam ser instaladas lixeiras cm
pontos estratégicos ou junto às me-
sinhas de cimento "de fácil cons-
trução e que serviria muito bem
para o almoço de todos."

Depois de quase 18 horas de
agitação começa a opcraçào-retor-
no, desta vez sem tumulto. Reco-
lher objetos úteis e crianças espa-
Iliadas pela área é rápido, pois to-
dos estão cansados c querendo re-
começar a viagem. Com o corpo
rosado e salgado, muitos ficam
com a roupa de banho, havendo
aqueles que ainda conseguem ai-
guns litros de água, apanhando as
sobras de uma pipa que abastece
uma residência próxima. Como em
toda excursão, sempre fica alguém
pata Iras -e por isco o responsável
pela viagem faz a contagem dos lu-
gares procurando os possíveis atra-
sados. Com o ônibus ainda parado
ele agradece "a colaboração de to-
dos pela tranqüilidade". E faz um
anúncio final, lembrando que a
partir do dia seguinte estarão à
venda as passagens para a próxi-- ma excursão, desta vez Macaé. É
aplaudido, as luzes se apagam e
o ônibus inicia a viagem, levando
o cansaço de todos.

Cabo Frio/RJ

Como acontece em todos os fins
de semana de sol forte quem foi à
praia enfrentou transito lento, fal-
ta de estacionamento e foi obri-
gado a disputar lugar na areia —
que ontem, por absoluta falta de
espaço, não tinha muitos jogadores
de frescobol. Da mesma forma,
com o mar calmo os surfistas de-
saparcecram —¦ havia uns poucos
em São Conrado — mas o perigo
foram as lanchas que passavam
próximas às praias cm grande ve-
locidade.

A partir das 8h, a Avenida Al-
vorada, na Barra da Tijuca, ficou
engarrafada em quase quatro qui-
lõmetros e o congestionamento se
alongou até às 12h. O transito era
lento porque os motoristas diri-
giam devagar em busca de vagas
na avenida Sernambetida, que te-
ve carros estacionados nos dois la-
dos de cada pista. Na parte não du-
plicadà, os buracos na pista difi-
cultavam o transito, que foi lento
— entre a avenida Alvorada e o
Pontal —- durante todo o dia.

A falta de vagas para estacio-
nar foi o problema maior de Ipa-
nema e Leblon, com carros para-
dos sobre os canteiros, mal coloca-
dos e tráfego difícil porque o sinal
luminoso da esquina da Rua Mon-
tenegro com Avenida Vieira Sou-
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to estava defeituoso. Em Ipanema
e Léblori, pelo menos quatro Ian-
chás de médio porte, aproveitando
o mar calmo, navegavam cm velo-
cidade junto à praia c por entre os
banhistas, com riscos de atropela-
mentos.

Na Barra da Tijuca, o Salva-
mar recolheu 11 crianças que se
perderam dos pais na parte da ma-
nhã c a lancha de socorro resga-
tou dois banhistas — José Carva-
lho de Souza, de 30 anos; Aldcmar
Abreu Carvalho, de 22 anos — que
tiveram dificuldades para voltar a
praia. No canal da Barra da Tijuca,
um barco virou e Sidney da Silva.
de 18 anos, morreu afogado. Seu
corpo desapareceu na água e mer-
gulhadores do Salvamar não conse-
guiram resgatá-lo até a tarde.

Desfiles
Protegidos por uma cerca, 12

blocos desfilaram ontem pela ma-
nhã na Praia do Flamengo no
quarto banho de mar à fantasia
promovido pela Riotur: houve fo-
gos, sambas mas foram poucos o.s
sambistas que entraram na água e
reduzido o público que ficou, por
quase seis horas, assistindo ao cs-
petáculo. No Flamengo, a praia es-
teve lotada, com poucos lugares na
areia e todos os jardins e grama-
dos ocupados pelos banhistas que
preferiram sombra ou não encon-
travam local melhor para se bron-
zear.

Em frente ao play-grounfl do
Parque do Flamengo, a Riotur ar-
mou quatro palanques — num cie-
les estava o Rei Momo. Edson San-
tana — para convidados e júri e
o.s blocos desfilavam numa pista
de mais ou menos 100 metros de
extensão. Em todo o percurso fo-
ram acompanhados pela indiferen-
ça do público, que só era abalado
quando o apresentador do desfile
pedia "palmas e participação dos
assistentes". A maior animação era
dos vendedores de sanduíches e
bebidas: disputadíssimos pelos ba-
nhlstas, vendiam cachorros-quen-

tes a CrS 10,00 e refrigerantes n
CrS 5,00 —- quase o dobro do preço -
cobrado normalmente no local.

No desfile de ontem, foram i
vencedores os blocos Pantera do "
Engenho da Rainha (prêmio de
Cr$ 5 mil 200). Eles Que Digam -
(CrS 3 mil 250); Bacanas do Méier *
(CrS 1 mil 1)50); Independentes do
Morro do Pinto (CrS 1 mil 300); e "
Caracol de Copacabana (CrS G50),
Cada bloco teve em média 400 par- -
ücipantes.

Até agora, a Riotur organizou
quatro banhos de mar à fantasia "
(Sepetiba, Ramos, Ilha do Gover-
nador e Praia do Flamengo) e an-
tes do Carnaval realizará mais '
dois: no próximo domingo, será no
praia do Leme com o desfile dos '
campeões iblocos que tiraram o.. '

primeiros lugares até ontem') e no
dia 22 haverá um outro na praia"
do Castelinho.

Os mortos por alogamento io-
ram Luís Roberto Teixeira da"
Cunha, de 14 anos (Rua Paulo Mi-
landa. 181, Nova Iguaçu', Sidney,
da Silva Santana, de 18 anos (Rua
Burzequite, Vila Kennedy) e Aírton
Brandão, de 18 anos iRua Coronel
Tcdim, 250, Jacarepaguá). O pri-
meiro morreu na Praia Vermelha e
os outros dois na Barra da Tijuca.
Somente o corpo de Luis Roberto
foi resgatado, os outros dois desa-
pareceram.

Foi a seguinte a estatística das
atividades do Serviço de Salvamen-
to nas praias cariocas durante o
dia de ontem: Barra da Tijuca, 52
socorros c 14 crianças perdidas;
Sepetiba, sete socorros e sete cri-
ancas perdidas; Ramos, 16 socor-
ros e 53 crianças perdia?s.

Das 75 crianças perdidas e lo-
calizadas pelos guarda-vidas nas
praias, somente uma ainda perma-
necia, desde o meio-dia no posto
da Carreira, uma vez que os pais
náo foram reclamá-la. Trata-se do
menino Gcnivaldo Bernardo Barre-
lo. de sete anos, que não sabia dar
indicações sobre sua residência.
Gcnivaldo foi conduzido à sede do
Salvamar. devendo dali ser enca-
minhado ao Juizado de Menores.

UM GRANDE JORNAL
SE CONHECE NOS
GRANDES MOMENTOS.

Com apenas cinco ano< de wdstènda, o Jornal de Brasília jimilícaP,\ credibilidade a cada dia." \ Nos grandes momentos nao mede esforços para levar aos seus
\ leitores, com antecipação, os latos que serão a noticia de todos,

no dia seguinte.
Mesmo ames dos últimos acontecimentos, já contávamos com

esse leitor importante.
Ele conhece a importância do Jornal de Brasilia.

Jornal de Brasília
Você lê, você decide.

O sossego de veranistas e moradores termina no momento em que os farofeiros ocupam a praia
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Pulpiic inlVIi/,
Alguém precisa dizer ao Sr Alcn-

car Barroso, prefeito oposicionista de
Friburgo, que não c edificante o pa-
pcl que ele está fazendo, de trans-
formar as enchentes que assolam seu
município num carnaval político.

Quanto menos ele gritar, menos
se prestará atenção ao Jato de que
nem tudo o que aconteceu na cida-
de é obra da natureza. Enchentes de-
sastrosas costumam ser um condomi-
nio de chuvas, por parle do céu, com
má administração, por parle dos ho-
mens.

+ + *

E a sua declaração de que o Go-
remador Faria Lima, ao visitar o
município sem ver a prefeitura,
foi a Roma e não viu o Papa, c uma
blasfêmia contra a inteligência dos
moradores da cidade.

O Governador foi a Friburgo ver
os cslrugos. Não foi ver o Prefeito.

Há provas de que o Governador
lenha visto pessoalmente todos os
estragos que foi ver. Se não viu pes-
sõalmente o Prefeito, pode-se con-
cluir que é porque o Prefeito não cs-
lava no local dos estragos.

Enterro dos ossos
Ontem o MDB promoveu cm São

Paulo uma concentração pela Assem-
blcia Nacional Constituinte.

Compareceram 200 pessoas.

O velório da campanha oposicio-
nista foi em Santos, nos salões do
Clube Humanitária, que fica na so-
breloja da Funerária Rosário.

Nos Estudos Unidos, está ã venda
cm lojas de departamentos o Vldco-
Brain que, segundo o New York Times,
eqüivale a ter em casa "Albert Eins-
teln como ama-seca, Bobby Fischer
como parceiro de xadrez" e uma equi-
pe de economistas para administrar
a cozinha.

Tudo por 500 dólares.

Mudando-se sua programação
através de cassetes, o Video-Brain faz
análise da bolsa de valores, ensina
música, matemática, receitas ou lin-
guas estrangeiras, joga xadrez, brldge
ou gamão, prepara o orçamento do-
mestiço e a declaração de imposto de
renda.

Evidentemente, o número de cas-
setes pode crescer indefinidamente e,
com ele, as habilidades do Video-
Brain. * * *

Brevemente, chegará ao mercado,
por exemplo, o cassete que cuidará de
toda a correspondência familiar, in-
elusive os cartões de Natal.

Muila política

Impossível
No funeral do Senador Hubcrt

Humphrcy, reuniram-se para uma
fotografia o Presidente Jimmy Car-
ter e seus antecessores Richard Ni-
xon e Gerakl Ford.

Juntos, eles representam nove
anos contínuos de Governo dos Es-
tados Unidos.

Trata-se rio uma fotografia que
no Brasil ainda é impossível.

De onde sopra

As listas de hipóteses da suces-
são cm Minas Gerais atingiram ontem
a cota de 14 nomes.

Arsenal
A campanha do Embaixador Del-

fim Neto já tem até slogan pronto,
guardado para out-doors de uma
agência de publicidade.

Dirá: "São Paulo merece Delfim
Neto para Governador".

Resta saber apenas quando o có-
digo eleitoral permitirá que ele seja
distribuído.

E' delirantemente casuistico o
Artigo da Lei Complementar do Co-
legio Eleitoral que autoriza o candi-
dato a, escolhido pela convenção, re-
gistrar-se até oito dias depois no
Partido que o indicou.

Na verdade, ele regulamenta o pa-
rágrafo segundo do Artigo 150 da
Constituição, que a Junta Militar fez
de encomenda para regularizar a si-
tuação do General Mediei, já aponta-
do para a Presidência.

O mais forte sopro em favor da
moderação cio MDB sopra atualmen-
te das centenas de oposicionistas que
perderam mandatos e direitos politi-
cos e que, mesmo com as punições
cumpridas, têm as portas fechadas
para a volta a vida pública.

Eles vêm procurando a direção
partidária para que ajude o entendi-
mento e, com cie, as promessas do
General Figueiredo de fazer a revisão
de cassações.

Na tabela
Registre-se, para a crônica da po-

litlca brasileira, que começa hoje a
terceira semana de janeiro. Há quin-
ze dias, portanto, o General Figuei-
redo começou a ser entronizado na
sucessão do Presidente Geisel.

Há dez dias, em longas entrevis-
tas, anunciou cm detalhes suas idéias
e intenções políticas.

Até hoje não apareceu unia só
voz, na Arena nem no MDB, preocu-
pada em discutir essas declarações e
transformá-las em compromissos de
Governo. Mais precisamente: não sur-
giú sequer um parlamentar disposto a
tocar no assunto.

Aniversário
Ontem, o Presidente Geisel man-

dou, da Cidade do México, um tclegra-
ma cumprimentando o General João
Baptista Figueiredo pelo aniversário.

Robô
O computador doméstico saiu de

uma vez por todas da íicçào cientili-
ca.

Diz-se ali que "a elegibilidade
(...) não depende, para o militar da
ativa, de filiação politico-partidárla
que seja ou venha a ser exigida por
lei".

Ou seja: a prerrogativa se aplica
somente aos candidatos militares.
Como candidato civil à Presidência
da República, mesmo que a filiação à
Arena nao o impedisse, o Senador Ma-
galhães Pinto não poderia recorrer ao
MDB com base nesse recurso.

An li o quê?
E' muito pouco provável que o

MDB venha a lançar um anticandi-
dato na corrida presidencial.

Se o fizer, não será para abrigar
qualquer candidatura, mas para evi-
tar que a legenda seja usada por nau-
fragos da sucessão oficial.

Foi exatamente Isso que a Opo-
sição fez cm 1973, quando o grupo au-
i.ênlico pretendeu lançar um candi-
dato militar e a direção partidária
ocupou a vaga com a anticandidatura
do Deputado Ulisses Guimarães.

Eterna vigilância
A professora Maria Victoria Be-

nevides. autora do melhor estudo do
Governo Kubitschek. está terminando
um livro sobre a UDN.

Com fila
A mostra do cinema brasileiro, no

fim do ano passado, em Buenos Aires,
bateu o recorde de público da tem-
porada.

Acaba de chegar ao MEC a infor-
mação de que foi vista por quase 20
mil pessoas.

Láiice-livre
A Comissão Estadual do Livro Di-

dático vai distribuir, no Rio de Ja-
neiro, até o inicio do ano letivo, um
milhão e meio ele livros para alunos
do curso primário. As requisições já
estão sendo atendidas desde o dia 2
de janeiro.

O terraço do aeroporto internacio-
nal do Rio ile Janeiro recebeu mais
de um milhão de turistas cm 1977.
Todos para assistir a pousos e deco-
lugens, pois o embarque ile passagei-
ros, com o novo sistema de passare-
las tclcscópicas, não pode ser visto.

O Embaixador Delfim Neto esta-
rá esta semana no Rio de Janeiro.

As agências ilo Banco do Brasil
eslão concedendo empréstimos aos
agricultores que tiveram prejuízos
com a safra ilo trigo do ano passado.

Belo Horizonte aumentou a multa
da Prefeitura a quem derruba árvo-
res: pode chegar a cem salários mi-
nimos.

Na Bahia, foi criado um sistema
especial de caderneta de poupança
para detentos. Todas as casas de cor-
reção c penitenciárias passarão a ad-
ministrar os depósitos dos presos.

O Ministro Shigcaki Ueki voltou de
Salvador assustado com a velocidade
do transito na cidade. Descobriu que
a lei dos 80 quilômetros horários não
é mais respeitada nem mesmo no pe-
rimètro urbano.

O funcionalismo de São Paulo vai
receber adiantado o pagamento cie ja-
neiro. í: para animar o carnaval pau-
lista.

O produto bruto de São Paulo ai-
cançou cm 1977 o valor de 57 milhões
de dólares. É maior que o de todos os
países sulamericanos, com exccçào da
Argentina c Venezuela.

A indústria brasileira de vagões já
está produzindo mais de SIM) carros de
passageiros por mês.

Oficializa-se esta semana a adesáo

do Senador Aciolly Filho à cândida-
tura Magalhães Pinto.

Saiu o segundo número dos Cader-
nos de Jornalismo, editados pelo Sin-
ilicato dos Jornalistas de Porto Alegre.
Trata exclusivamente da crise tia re-
portagem no Brasil.

São Paulo vai reflorestar 10 mil
hectares de terra nua este ano. Uma
operação de CrS 100 milhões.

Subirá o IPI para os automóveis
tipo utilitário. São os que até hoje ti-
veram a taxa mais baixa na Tarifa
Rodoviária Unificada.

Está sendo salvo o rio Paraopeba,
em Minas Gerais. Ele abastece Belo
Horizonte e estava poluído. Agora, são
fiscalizados todos os despejos, indus-
triais ou domésticos, em suas águas.

O Brasil está exportando 150 ôni-
bus Fiat para a Venezuela.

Estão desaparecendo, por desgas-
te, todas as faixas de transito das ruas-
rio Rio de Janeiro. Sinais luminosos,
em compensação, há quatro em cada
cruzamento da Zona Sul.

O novo comandante naval de Bra-
sília c o Contra-Almirante Carlos Edu-
arilo Jordão Monlencgro. Ele substitui
o Contra-Almirante Fernando Chagas.

Todos os prefeitos arenistás do Pa-
raná, atendendo a recomendação do
Governador Jaime Canet, enviaram ao
Palácio do Planalto mensagens de
apoio à candidatura Figueiredo.

Para a Feira do Couro, que come-
ça quinta-feira no Hotel Nacional, foi
montada uma das mais completas
operações ile segurança industrial já
vistas no Brasil. Contra a espionagem
da indústria de confecções.

A Rua Maria Angélica, na Lagoa,
tem um buraco aberto Ue meio-fio a
meio-fio. Está assim há uma semana.
Quem o fez, o deixou como uma triri-
cheira contra o transito.
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ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
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FACULDADE DE EDUCAÇÃO E LETRAS

Reconhecida pelo decreto n9 809S
D.O. 23/11/77.
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fflSPUC PONTIFÍCIA

UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO.

NSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA
R. Marques tle Sao Vicente, 22b - Gávea
'Tels.: 274-5649 • 274-b698

CURSOS DE FÉRIAS
ADMINISTRAÇÃO DEEMPRESAS(BÃSICO)
REDAÇÃO E COMUNICAÇÃO .GERENCIAIS
ADMINISTRAÇÃO POR OBJETIVOS
ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
MICROFILMAGEM
ADMINISTRAÇÃO DC MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
AVANÇADO DE IMPOSTO DE RENDA ";

I (PESSOA JURÍDICA] |
1 INÍCIO: 23.01.78
I INSCRIÇÕES: ,2a. a 6a. das 08:00 às 20:00 horas;
1 CREDENCIAMENTO N? 311 - LEI 6.297 DE 15/12/75
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PONTIFÍCIA
UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO DE JANEIRO.

INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO EGERÉNCIA.
R. Marquês de Sao Vicenle, 225 - Gávea
Tels.: 274-56-19 • 274-4197 • 274-6698

VIM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE
ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS - CEADE

OBJETIVO: Acrescentará formação do profissional de
nível universitário um componente de conhecimentos de
administração com a finalidade de aumentar a sua
capacidade para tomadas de decisões, de desenvolver a
visão globalista da empresa c de sistematizar seus
conhecimentos sobre as modernas técnicas o atitudes
essenciais à solução dos múltiplos problemas
empresariais.
REQUISITOS: Curso superior completo, apresentação do
"Curriculum Vitac", experiência empresarial mínima de
2 (dois] anos e entrevista pessoal.

DURAÇÃO: 13 de rnarço a 14 de dezembro de 1978, com
-férias no período de 14 a 30 de julho.

DISCIPLINAS: Teoria da Administração, Economia
e Finanças, Administração de Marketing, Administração da
Produção, Estatística, Elaboração e Análise de Projetos,
Computadores c Atividades Complementarcs incluindo
"BUSINESS GAME".

HORÁRIO: de 2a. a 5a. feira de 18:30 às 21:45 hs.

(com intervalo entre 20:00 e 20:15 hs.)

INSCRIÇÕES: 2a. a 6a. das 08:00 às 20:00 horas.

Telefone para 264-6807
e faca uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL
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Dois tirantes laterais partidos provocaram a interdição há 10 dias

Ponte interditada divide
cidade de Paraíba do Sul

Somente com a restauração de uma
ponte — construída em 1857 e interdi-
tada há 10 dias — prevista para setem-
bro, Paraíba do Sul voltará a ser uma
só cidade. Atualmente ela está dividida
em dois, comerciantes e produtores re-
clamam das poucas vendas e difícil es-
coamento da produção, e para se ir de
um para o outro lado é preciso uma vol-
ta de 20 quilômetros, enquanto o per-
curso antigo não tinha 200 metros.

O Prefeito Jarbas Stelmann íMDBi
conseguiu que a restauração fosse feita
pelo Governo do Estado, através da Se-
cretaria de Transportes, que liberou ver-
ba de CrS 10 milhões 500 mil: "É uma
cidade dividida em duas. Há três anos
que veículos pesados não trafegam pela
ponte e os prejuízos são consideráveis.
O orçamento do município nunca conse-
guiria a verba para a restauração".

A ponte1
A primeira ponte construída no lo-

cal, ligando os dois lados de Paraíba do
Sul, foi conseguida pelo presidente da
Câmara Municipal, Hilário Joaquim de
Andrade, cm 1836, do Governo da Pro-
vincia. Era de madeira e 13 anos depois
foi substituída por uma de sistema pen-
sil mais tarde mudado para o sistema
tlcgson.

A atual ponte foi entregue ao públi-
co em 13 de dezembro de 1857 pelo Barão
de Mauá, e um vaqueiro — Reginaldo
Silva — foi o primeiro a atravessá-la, a
cavalo. Todas as peças de ferro foram
fundidas nas oficinas metalúrgicas da
Ponta da Areia, em Niterói, pertencentes
ao Barão. A fundição foi dirigida pelo
engenheiro inglês Dcdgson, e o sistema
tomou o seu nome.

Já naquela época cobrava-se pedá-
gio. Para transpor a ponte um cavaleiro
pagava $ 100 icem réis); o gado $ 60
por cabeça: carros 1S0O0 (mil réis); c
? 160 por parelha de animais.

Cidade dividida
Ontem, o município completou 145

anos de emancipação político-adminis-
trativa e seus moradores festejaram a
data com um único pensamento; por
quanto tempo a cidade continuará di-
vidida? A causa da interdição foram
dois tirantes laterais partidos, e o
Prefeito diz que "não sei se foi uma jo-
gada política ou não, mas aqueles tiran-
tes não romperam sozinhos. Essa ponte
é de suma importância para os morado-
res de Paraíba do Sul."

Com apenas 150 metros de compri-
mento por oito de largura ela pode ser
atravessada em menos de dois minutos.
Com sua interdição, o Prefeito aponta
problemas no comércio, na distribuição
de leite e até no atendimento médico,
porque parte dos serviços fica de um
lado c parte do outro.

Com 45 mil habitantes, Paraíba do
Sul tem 22 mil do lado direito e 21 mil
cio lado esquerdo. Os que moram do lado
direito já preferem fazer compras em

Três Rios, que fica a apenas 10 quilo-
metros por estrada asfaltada, ao invés
dos 20 quilômetros — apenas os 10 pri-
hieiros em asfalto — para se chegar ao
lado esquerdo.

E quando chove, diz o Prefeito, "a
estrada fica em estado precário, os car-
ros atolam na lama e a passagem fica
obstruída," dificultando inclusive o es-
coamento dos 80 mil litros diários de
leite produzidos na região.

Essa estrada, da Barrinha. á mar-
gem direita do Paraíba, passa pelas ter-
ras do fazendeiro Silvio Guaraciaba de
Almeida, e o Prefeito Jarbas Stelmann
pretende conservá-la c até asfaltá-la,
para mantê-la como opção, mesmo de-
pois da ponte conservada.

Ele acha que o Sr Guaraciaba não
vai reclamar, principalmente porque
suas terras ficarão valorizadas com a
estrada asfaltada. Ainda ali, diz o Pre-
feito, "vamos construir em breve —
também no terreno do fazendeiro da
Estrada da Barrinha — o nosso pólo
industrial, para fazermos frente á Juiz
de Fora. Esse distrito industrial será
feito através do Governo do Estado e da
Codin, e nossa principal arma são jus-
tamente os meios de transportes: temos
estrada de ferro, o Rio Paraíba e vários
acessos a Paraíba do Sul através do meio
rodoviário."

Obras
As obras de recuperação da ponte,

segundo o Prefeito Jarbas Stelmann, só
serão concluídas daqui a oito meses. O
Governo do Estado, através da Sccre-
taria de Transportes, conseguiu a verba
para a restauração — CrS 10 milhões
500 mil — com aproveitamento integral
das pilastras, construídas com pedras
unidas com óleo de baleia. As estruturas
metálicas estão sendo feitas pela FEM.
— FíOv-icas de Estruturas Metálicas.

u Prefeito acha o prazo excessivo:"Vamos ficar esperando oito meses. Eles
poderiam construir uma em menos tem-
po, para que os problemas não aumen-
lassem. Eles acharam o prazo de recupe-
ração da ponte muito grande, é mais
uma razão para eles terem nos ajudado.
A nossa exposição agropastoril indus-
trial não vem sendo realizada há três
anos. O mesmo ocorre com os romeiros
que vinham para o Santuário de Bom
Jesus do Matozinhos, tudo isso por causa
dessa ponte."

Enquanto a ponte não é recupera-
da. o Prefeito tentou outras soluções:
"Fui até Brasília, no Setor de Engenha-
ria do Exercito, para que eles colocas-
sem uma ponte provisória de madeira,
até que a nossa fosse restaurada", mas
nada conseguiu. "Depois de Brasília fui
ao 32." Batalhão de Infantaria Motori-
zada de Petrópolis, para tentar conse-
guir a ponte de madeira provisória, mas
a resposta foi negativa. Eles alegaram
que os soldados já tinham sido liberados
e que não daria tempo para construir
a ponte."

FUNDAÇÃO II CNICO tOUCACIONAU
ÜOUZA MWiQULS
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FUNDAÇÃO TECIMICO-EDUCACIONAL
SOUZA MARQUES
Av. Ernani Cardoso, nQ 305/345-Tel.: 390-6365

FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS
FACULDADE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS E ADMINISTRAÇÃO
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O que você espera deste ano?

ECONOMIA

LICENCIATURA EM
Português - Literatura
Português - Inglês
Português - Francês

LICENCIATURA E BACHAREL EM
Física • Química
Biologia • Pedagogia
Ciências Contábeis • Administração

\

jNSCRÍÇÕES ABER1AS
ÀTÊ 20 DE FEVEREIRO

PROVAS INÍCIO: 19 horas
Dia 27/2 — Comunicação Expressão
Dia 28/2 - Estudos Sociais
Dia 01/3 — Física + Matemática
Dia 02/3 — Química + Biologia
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Dias 30 e 31 rle janeiro de 1978, rlab 14 às 18 horas
no Palácio das Convenções do Parque Anhembi São Paulo

Ministro João Paulo dos ReisVcIloso - Prof. Cario» Gualdo üuigõrii
Ministro M.iiio 1 Icnriquc Simonsen - Dr. Cláudio Barddl.1
Senador Franco Momoro -Dr.JorgcDupiutFiRiieiiedo
Senador YiiiíilinT.iviiia - Dr, Rubens Va/ da Cosia

Comece lO/Sbemínlbnnado. Participe deste evento cteulia
\mi dialogo com auluiidaiittcenipRNiriiis:sobre as linhas básicis que
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INFORME-SE E jwT DM5AO
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Cesgranrio erra pergunta e dá um ponto a os candidatos
"Preocupado em não prejudi-

car nenhum candidato", o Ccs-
granrio resolveu anular tuna das
wfl questões da prova de Estudos
Sociais do vestibular unificado rea-
lizada onlem. porque o erro foi seu;
perguntando sobre as caractcristi-
cas da atual Constituição, laia no
cargo de Prefeito do Distrito Fede-
ral, quando, pelas emendas de 1969,
a função passou a ser denominada
de Governador.

Com isso, todos os candidatos
ganharão o ponto da pergunta nú-
mero 67 da prova verde, 79 da azul,
73 da amarela e 85 da rosa. Para
o Cesgranrio, a prova de ontem
exigiu dos 100 mil 91 candidatos
a leitura atenta c a interpretação
dos dados, "e sabemos que o liábi-
to de ler e pensar não c o forte dos
estudantes atualmente".

liem informados
A pergunta anulada pedia aos

candidatos que indicassem quais
são as características da atual
Constituição brasileira, entre as se-
guintes opções: 1 — A República
Federativa, constituída pela união
indissolúvel dos Estados, do Distri-
to Federal e dos Territórios; 2 —

A nomeação dos governadores dos
Territórios Federais c do Prefeito
do Distrito Federal pelo Presiden-
le da República, após a aprovação
da escolha pelo Senado; 3 -- O
poder do Congresso Nacional para
nomear bispos e prover os benefi-
cios eclesiásticos; 4 - A compe-
téncia da União para decretar im-
postos, entre outros, sobre a pro-
priedade territorial rural, os pro-
dutos Industrializados e a produ-
ção, importação, distribuição ou
consumo de lubrificantes c com-
bustíveis líquidos c gasosos; 5 —
A competência dos Estados da Fe-
deraçáo para, privativamente, ex-
piorar os serviços de lelecomuni-
cação e estabelecer e executar pia-
nos regionais de desenvolvimento;
6 —- O Poder Legislativo, exercido
pelo Congresso Nacional, que se
compõe da Câmara dos Vereadores,
da Câmara dos Deputados e do Se-
nado.

A critica dos candidatos à pro-va foi quanto à sua extensão i90
perguntas) e ao tamanho dos
enunciados, mas para o Cesgran-
rio tal dificuldade se deve ao falo
de náo haver entre os estudantes
hábito de ler e pensar. Para o di-
retor do Departamento Acadêmico,
Herman Jankovits, a prova fugiu

ao tradicional e não exigiu incmo-
rização nem as questões se limita-
ram an faclual.

O erro
Nos vestibulares passados, o

teste de Estudos Sociais foi sem-
pre o que apresentou as melhores
médias. Em 1977. a nota média de
História foi 3,25. de Geografia
3,21, e de Organização Social e Po-
litica do Brasil 3,97, o que, para o
Cesgranrio, demonstra que o nivel
de informação dos candidatos so-
bre estas disciplinas é bom.

Segundo o professor Herman
Jankovits, a prova pretendeu indi-
car o que o aluno deveria saber ao
terminar o seu curso de 2"? grau.
Os candidatos acharam que a di-
ticuldade aumentou quando as
perguntas pediam para que indi-
cassem a afirmativa errada ou
aquelas que não correspondiam ao
texto apresentado.

O.s candidatos às 23 mil 518
vagas dos cursos universitários do
Grande Rio farão a última prova
do vestibular nesta quarta-feira:
Química e Biologia. Na quinta-fei-
ra, segundo a previsão do Cesgran-
rio, estará pronta a lista de cias-
sificados.
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Calor e tensão provocam baixas
O calor de ontem e a prova

muito trabalhosa — com 90 quês-
toes, é a mais longa do vestibular
— provocaram um número recorde
de atendimentos médicos na Socic-
dade Universitária Augusto Mota
tSUAMi em Bònsucesso, onde G

mil 957 candidatos estão em pro-
vas. Houve 67 vestibulandos com
fonteiras, dorc.s cie cabeça c outras
indisposições; nos dias anteriores
o número não ultrapassou 30.

Como das vezes anteriores,
houve gente pulando os muros do
prédio. Assim que os portões foram
fechados, repeliu-se o que vem
acontecendo desde o início do ves-
tibular: moradores das redondo-
zas esperaram os retardatários pa-
ra ver se alguém seria barrado e
tentaria burlar a vigilância. Joa-
quim Coutinho, morador da casa
116 da Avenida Paris, não cumpriu
a promessa de balear quem pulas-
se o muro, que fica perto de sua
janela.

Ameaça
No primeiro dia do vestibular,

quatro candidatos conseguiram pu-
lar o muro e fazer a prova. O Ire-
cho do muro usado fica no final
de um beco. onde está a casa de
Joaquim. Desde a primeira vez, ele
se mostrou nervoso "com esse abu-
so e falta de respeito".

Da última vez, Joaquim avisou
aos fiscais do Cesgranrio que da-
ria um tiro em quem, tentasse pu-
lar o muro. O coordenador resolveu
destacar dois homens para ficar
fora da SUAM, a fim de dissuadir
os retardatários.

Ontem, às 8h30m, quando os
fiscais já haviam voltado para a
SUAM, Miguel Arcanjo, vitima de"uma terrível dor de barriga que
me prendeu em casa", pulou o muro
mas não foi baleado. Joaquim não
viu nada. Pouco minutos depois, Mi-
giíel, que tenta pela segunda vez o
curso de Economia, era posto para
fora.

Calor o tensão
Na SUAM, os candidatos consi-

dera ram a prova de Estudos So-

ciais a mais trabalhosa de todas. "O
calor já era forte, aqui as salas não
tem a mínima ventilação, e nos
ainda tivemos de responder a 90
perguntas cheias de textos sutis, di-
fíceis. Isso arrebenta qualquer uni",
argumentava Maria Cecília Wcrnet,
candidata à Medicina.

Muitos outros vestibulandos re-
clamaram das perguntas capeiosas,"que parecem ter sido feitas para
nos derrubar e não para testar ai-
gum tipo de conhecimento". Nas sa-
Ias, muita gente, principalmente as
mulheres, passou mal. Quase todos
os homens tiraram a camisa. Dos
6 mil 957 inscritos. 467 faltaram —
60 a mais do que na última prova.

Na UERJ, 697 pessoas faltaram,
de um total t!e 5 mil 900. Houve 10
atendimentos médicos.

< .ansaeo
Para candidatos que fizeram

exame nas Universidades Gama
Filho e Souza Marques, foi a pro-
va a mais trabalhosa e cansativa,
refletindo-se no aumento de aten-
dimenlo.s médicos que quase do-
brou. Os coordenadores locais,
considera mais do que normal a
situação.

Candidato a uma faculdade
cie engenharia, Carlos Alberto
Reis, 18 anos. não sentiu cansaço.

Fez às 90 questões em quinze
minutos. Explicou que começou
a lei- e sentiu que não sabia nada.

Quem não gostou nada de per-
der a prova foi um homem de 

"40

anos aproximados, que chegou
cinco minutos atrasado. Banha-
do de suor, tentou pular o portão,
atiçado pelas pessoas que espera-
vam fora da Universidade, mas
quando estava no meio da escala-
da deparou com 10 fiscais.

Irritado, desceu e repeliu os re-
pórteres, dizendo que não queria
cena. Para a repórter de uma re-
de de televisão, disse que achava
unia desumanidade "tripudiar so-
bro a desgraça alheia".

Na Gama Filho, faltaram 473
candidatos, 42 a mais que na se-
gunda prova e 70 a mais que na
primeira. Na Souza Marques, o nú-
mero de faltas também aumentou,
liara 254. O número de atendimen-
tos médicos foi de 27 na UGF e de
37 na Souza Marques. A maioria
dos casos, decorrente da tensão. Na
Gama Filho, uma candidata foi
atendida com princípio de ataque
epiléptico c na Souza Marques Ma-
ria Esteia Rodrigues, com rubéola
ficou isolada.

Faltas
Dos 3 mil 140 vestibulandos

inscritos na PUC este ano, 625 não
compareceram ontem à prova de
Estudos Sociais, considerada "não
muito difícil, mas cansativa e com-
plicada." Um dos candidatos não
entrou na sala porque chegou 20
minutos atrasado, dizendo-se doen-
te. üito foram atendidos no Posto
Médico, reclamando de dores de ca-
beca, de dentes, eólica renal, gripe,
queimaduras de praia e mal-estar.

Muitos candidatos foram de
short, sem camisa, "pra espantar o
calorão"; outros levaram almofa-
das — "o banco é duríssimo" — p
até dados de pôquer para escolha
da resposta foram utilizados.

Com as 625 faltas de ontem,
subiu para 1 mil 803 o número de
desistentes na PUC. Na primeira
prova, de Comunicação e Expressão,
faltaram 576 e na segunda, de Ma-
temática e Fisica. faltaram 602.

Diante de comentários de ves-
tibulandos, que afirmavam não ter
apresentado sua identidade aos tis-
cais —- como é norma do vc.stibu-
lar — junto a carteira de inseri-
ção, o coordenador José de Men-
donca Freire disse que isso não é
verdade, quando a turma é grau-
de, e "o 

que pode acontecer é a
não exigência desta identificação
do candidato quando a turma é
pequena e o fiscal já conhece lo-
dos."

História tem crítica ao método
"Pelo seu caráter de ciência

social, a prova de História não po-
de ser transformada cm jogo de
loteria sob a forma de questões de
múltipla escolha. Isso faz com que
a História perca sua razão de ser:
a de contribuir para a reflexão cri-
tica sobre a realidade", O comen-
lário é dos professores André Luiz
Vieira de Campos, do Colégio Mag-
dalena Khan. e Marcos Ludgero cía
Silva Couto, do Anderson.

Para eles, as questões da pro-
va de História são coerentes com cs
objetivos propostos, mas algumas
perguntas empregaram terminolo-
gia muito técnica, inacessível ao
aluno de 2v grau. Segundo a pro-
fessora Maria Nazareth Capiberi-
be Azedo, do Colégio Estadual Pau-
lo de Frontin, o conteúdo de quês-
toes que dizem respeito a fatos mais
atuais não está de acordo com a
realidade do ensino, princlpalmen-
fe o das escolas públicas.

Dificuldades
As quatro principais observa-

ções feitas pelos professores André
Luiz Campos o Marcos Couto em
relação à prova de História são:
em termos gerais, ela apresenta um
nivel elogiável: há maior incidêii-
cia de questões sobre História Mo-
derna, ao contrário do vestibular
de 1977. onde predominavam as
perguntas sobre História do Brasil.

Apontaram também uma cer-
ta disparidade entre algumas quês-lões muito fáceis e outras que exi-
giam um conhecimento bíbliográ-
fico mais amplo. Muito fáceis fo-
ram as questões sobre as caracte-
risticas do Estado Moderno, a im-
portancia do engenho no Brasil Co-
lonial e o Concilio Vaticano II. No
oulro extremo estão as perguntassobre o desenvolvimento do capi-'Alterno inglês, que GXige conheci-
mentos específicos das histórias do
México e da Argentina.

Segundo os dois professores, ai-
gumas questões apresentavam di-
flculdadcs excepcionais, como a de

número 11 da prova azul, sobre a
evolução da economia brasileira na
década atual. Tais dificuldades, no
seu entender, estão relacionadas à
própria realidade do ensino para o
vestibular, que não apresenta con-
dições reais de um estudo sério e
aprofundado de Historia.

O.s professores André Luiz e
Marcos Couto têm restrições à tor-
ma de múltipla escolha utilizada
para a prova de História, conside-
rando que tal sistema embote o ra-
ciocínio do aluno e. impede o seu
desenvolvimento critico.. "Ao se
anunciar uma questão com cinco
alternativas prontas" — dizem eles
— "o que o vestibulando tem que
fazer é apenas verificar qual de-
Ias é a mais lógica, dentro do cs-
quema de aprendizado massifican-
te imposto pelo vestibular sem, em
nenhum momento, poder questio-
nar ou discutir o que lhe esta sen-
do apresentado".

10 continuam: "E" uma forma
autoritária e impositiva de apren-
dizado que poda ao aluno o que de
melhor poderíamos extrair dele: a
sua visão de História, com todas as
deformações provocadas pela nossa
formação escolar". Eles acham,
também, que o Cesgranrio c o.s cur-
sinhos preparatórios impõem ao
aluno uma ideologia de prova, fa-
zendo com que os estudantes se
tornem refratários a qualquer ou-
tro tipo de aula que não seja a
aula-padrão do vestibular. "Os pro-
fessores não podem inovar nada,
discutir nada ou dizer nada fora
daquilo que cai no vestibular", la-
menlam eles.

Prejudicados
A preocupação da banca do

História do Cesgranrio em colocar
na prova muitas questões sobre
História Contemporânea foi consi-
derada muito positiva pela profes-
sora Maria Nazareth Cápèberíbe
Azedo, mas prejudicial para os alu-
nos dos colégios estaduais que, com

reduzida carga horária de História
durante seu curso, não teriam con-
dições de respondê-las, pois os pro-
fessores não têm tempo para dar
todo o programa.

A professora do Colégio Esta-
dual Paulo Frontin classificou a
prova como melhor elaborada e de
linguagem mais simples que a do
ano passado mas, mesmo assim,"um obstáculo quase intransponível
para os estudantes das escolas do
Estado", deixando bem clara a de-
fasagem entre o nivel exigido pelo
Cesgranrio e a realidade do ensi-
no público.

A professora Maria Nazareth
aponlou a questão 2 da prova ver-
de sobre as conexões entre o Esta-
do Novo e fenômeno fascista co-
mo uma pergunta muito difícil pa-
ra o.s alunos do 2' grau, pois exige
um nível de consciência e informa-
ção política que eles dificilmente
têm. Outros exemplos foram as
questões 1-1 e 18 da prova verde,
que exigem uma análise histórica
da Revolução Mexicana c conheci-
monto da evolução política da Ar-
gentina após 1945: ela considera
muito difícil de serem respondidas
por falta de informação dos alunos
sobre a realidade mais próxima da
América Latina.

A professora Maria Nazareth
julgou muito positiva a ausência de
questões que exigem memorização
e também a preocupação com a
realidade próxima do aluno, como
a pergunta sobre o metrô, na prova
de OSPB.

Os professores André Luiz
Campos e Marcos Couto lembram
que nenhum comentário pode ser
feito à prova de Organização Social
e Política do Brasil sem antes ros-
saltar as características doutrina-
rias desta disciplina. A maioria das
questões se preocupa com dados es-
talíslicos sobre a população, situa-
ção econõmico-financeira nacional,
segurança nacional e "extenuantes
questões sobre as leis que regem o
ensino atualmente."
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Concentração na prova só foi atrapalhada pelo
calor, vias a candidata soube como enfrentá-lo

Presos não sabem se
poderão fazer cursos

Ao contrário dos outros
estudantes, os 27 cândida-
tos que fazem prova na Rua
Frei Caneca. 457. não têm a
garantia, caso liassem no
vestibular, de seguir um
curso superior. Lá é o Ins-
tituto Penal Lemos de Bri-
to e o.s presidiários, se fo-
rom aprovados, vão preci-
sar de autorização especial
Dará freqüentar a faculda-
de.

A maior parte dos candi-
datos. isolados da socieda-
do pela Justiça, pretenda
cursar Direito. "Odeio esta
profissão. E' pura picareta-
(jem. Mas quero ser advo-
gado para diminuir as in-
justiças", justificou Milton
Ribeiro da Costa, primeiro
a terminar a prova de Es-
tudos Sociais. Para a im-
prensa que acompanhou a
exame de ontem havia apo-
nas uma restrição: era
proibido entrevistar nu ti-
rar fotos do dois dos can-
didatos, presos políticos.

O SISTEMA

Embora todos estejam fa-
zendo as provas no Lemos
de Brito, os presidiários
vêm de nove estabeleci-
mentos prisionais. Ontem,
eles foram, divididos em
duas salas escolares, onde
costuma ser ministrado o
curso supletivo da Lemos
de Brito. Para fiscalizá-los,
havia um coordenador dt!
Cesgranrio, dois fiscais,
uma professora da Divisão
do Ensino do Desine e do:s
guardas.

Quanto à dificuldade queos aprovados terão parafreqüentar a faculdade, o
diretor do Dosipo. promotorFrancisco Massa, que acom-
panhou a prova, disse queo órgão "vai se empenhar
liara que todos possam fre-
quentar. O que precisa sor
divulgado é o fato, alta-
monte positivo, de 27 pes-soas privadas de liberdade
estarem querendo compe-
tir com tantos brasileiros
que estão cm situação mo-
lhor." Temos que ser oli-
mistas".

So já forem condenados,
os aprovados vão necessi-
tar de uma autorização do

Juizo da Vara de Execuções.
So ainda estiverem sendo
processados, a autorização
deverá ser do juiz titular da
vara criminal onde estão
os autos do processo. O pró-
motor Francisco Massa
admitiu que ainda não foi
tomada nenhuma iniciati-
va para o encaminhamento
da questão: "Primeiro eles
têm que passar. Esta é a
única forma que temos para
solucionar o problema".

SEM 29 GRAU

Nem todos os presos que
pretendem cursar uma fa-
culdadc conseguiram fazer
as provas deste ano. Ao
contrário do Cesgranrio. o
Desipe exigiu diploma de
conclusão do 2" grau para
as inscrições. Silvio de Sou-
za Pereira, condenado por
furto a tlois anos de deten-
cão o preso no Instituto
Evaristo da Veiga, ainda fa-
zia o supletivo o não pôde
se inscrever dentro do
prazo.

Um artificio possibilitou
sua inscrição fora do pre-
sidio. Uma amiga, sem re-
velar que ole estava preso,
procurou um dos postos do
Cesgranrio, dizendo q u o
Silvio havia sofrido um
acidento e estava hospita-
lizado. Ontem, com o Ro-
teiro do Candidato embaixo
do braço o um cartão do
inscrição na mão, ele tinha
a esperança de encontrar
sua prova. Esta, porém, es-
lava na UERJ, onde seu
nome consta como um dos
faltosos.

Com a pena já cumprida,
mas aguardando tratamen-
lo psiquiátrico exigido co-
mo medida de segurança,
Silvio se considera injusti-
çado. O diretor cio Desipe
prometeu solucionar seu
caso quanto à demora no
t rata mento psiquiátrico
iSilvio já cumpriu sua pena
c há oito meses espera o
inicio do tratamento), mas
diz que nada pode fazer
quanto à perda do vestibu-
lar: "Ele ainda é moço, tem
25 anos, pode tentar outra
voz".
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Geografia ajuda
nível mais alio

A prova de Geografia foi
considerada mais fácil e
mais adequada à nossa rea-
lidade escolar, do que a do
ano passado. Mas para o
professor Gioves Duttori
iPUC. Colégio Pedro II, Po-
dro Alvares Cabral. Santo
Inácio e São Vicente) a pro-
va "ainda favorece o.s alu-
nos das escolas de melhor
nível sócio-econòmico".

Em sua opinião, "difícil-
iivonle um aluno da rede os-
colar pública terá condições
pela pequena carga horária
de Geografia como também
pola falta de base do alu-
no". O professor Luis Car-
los Cabral Ncry iPUC c Co-
legio Santo Inácio) acredita
que um aluno de 2° grau
bem preparado poderia ro-
solVer 29 das 30 questões
propostas.

QUESTÕES ATUAIS

Ao analisar a prova de
Geografia, o professor Cio-
ves Dottori destacou que as
questões foram "bastante
aluais, procurando, muitas
vezes, relação com fatos
que ora estão ocorrendo.
Para resolvê-lãs, bastaria
que o aluno estivesse infor-
mado através do leituras
paralelas cm jornais o ro-
vistas como o JORNAL DO
BRASIL. Veja, Isto é".

Entretanto, acha que essa
leitura, embora muito no-
cessaria, cm média, não é
realizada pelos alunos, in-
clagando se "será esta a
melhor forma, de criar o
habito de leitura, cobran-
do-a no vestibular?".

O professor Dottori elo-
glou a qualidade da prova,
considerando sua elabora-
ção "cuidadosa, inteligente,
apresentando diversos tipos
do questões, exigindo do
aluno não apenas o domi-
nio de todo o conteúdo es-
tabelecido pelo programa
do Cesgranrio como tam-
bém diferentes níveis de
raciocínio".

Julgou, porém, que ela
apresenta muitas diliculda-
des para os alunos da rede
pública, o explica que alem
da pequena carga semanal
reservada á Geografia, nas
escolas oficiais, "o atual cri-
tério de seleção dos alunos
da rede estadual do 2s> grau,
dando prioridade ao aluno
de renda familiar baixa, é
correto sob o ponto-de-vis-
ta de conteúdo. Iníelizmen-
te recursos e educação ca-
minham sempre juntos, o
que impede a escola públi-
ca do alcançar melhor re-
sul tado".

PROVA ATUALIZADA

O professor Luiz Carlos
Cabral N'sry classificou a
prova de Geografia de bas-
tante atualizada em termos
do organização do espaço
brasileiro, além de exigir
conhecimentos do espaço
mundial, o que está de
acordo com os objetivos
traçados pela prova e com
o programa dado no 29
grau.

Embora o enunciado das
questões seja claro, segun-
do o professor, elas exigem
bastante atenção do aluno
para resolve-las adequada-
monte. Sua única restrição
foi à pergunta 38 da prova
rosa, que pede ao cândida-
to a seleção de respostas
que representariam solu-
ções efetivas sobre o desen-
volvimento japonês."Ora", pergunta ele, "o
que significa, para a banca
do Cesgranrio. a expressão"soluções efetivas?". São
soluções já tomadas pelo
Japão ou seriam, ao contra-
rio. as melhores soluções
para o seu desenvolvimen-
lo? Trata-se do uma quês-
tão dúbia, onde o aluno so
pode chegar à resposta cor-
reta pela eliminação".
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Finlandeses volani
sem entusiasmo

llelsiniiui — As 18 horas
de hoje termina na Finlan-
dia a votação iniciada on-
tom e que escolherá os 300
delegados, entre os 2 mil 300
candidatos, para o Colégio
Eleitoral, que no dia 15 dc
fevereiro se reúne para ele-
ger o próximo Presidente do
pais por um período de seis
anos. O Presidente Urho
Kekkonen, de 77 anos. e que
conta com o apoio dos seis
principais Partidos políticos
du pais — social-democrata,
centrista, conservador, co-

munista, sueco c liberal po-
pular — será, sem dúvida,
o vencedor, reunindo apro-
ximadamente 90','. dos vo-
tos.

Ila 22 anos Presidente da
Finlândia, Kekkonen fez
sua campanha baseada no
slogan Confiança paru além
das fronteiras, destacando a
necessidade de continuar a'
politica exterior de não
compromet i m e ri t o, mas
mantendo relações especiais
com a União Soviética.

BANCO DO BRASIL S. A.
C.G.C. IM"? 00. 000. 000/0945-8 7

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acioníslas nus, a parlir do próximo dia23, cslori.0 a sua disposição, nas Auóncias cm quo cadastrados, as li-

ín ii .,';,u"IBlos icsuitanles da boniiiiaçóo concedida pela AGE delU-IIV/ representativos de açoes ordinárias noniiiiMivas do Capitalboc-ti deste Brinco.

0: ar-loni:>|n'' cadastrados na Açjência Cenlro do Rio dc Janeiro
.RJ) dcveião dirigir-se para esso lim, aos locais a seguir indicados,observadas òs iniciais dos respectivos pranomes:

- Rua Buenos Aires, 264 - 2.° andar -¦ Ag. Melr. Tiradentes

Saúde

prenoniej iniciados com as Iciras "A"

Rua Souja c Silva, M4 - .i.° andar ¦
prenoitws iniciados com as lefras "G"

Rua Siquoira Campos, 143 - ioja 19 - An. Ccntro-SEDAB
pronomes iniciados com as letras "M" a "Z".

'F";

Ag. Melr
a "L";

A propósito dc peciucnos e eventuais atrasos na entrega de lilulosmúltiplos representativos de açóes preferenciais ao portador, além do
prajo^ ds 30 dias fixado para esse mister, permilimo-nos esclareceraos oenhores Acionistas tiue tais ocorrências, nao obstante constata-das com desagrado, devem ser consideradas perfeitamente normais, por-gue no próprio inlercssc do acionista, de vez ciue decorrentes da re-
leiçao na área cie processamento, determinada cm ruzõo de nossa
programação, deliberódameme elaborada para sehcão automática detilulos sebre os quais existam ciuaisguor solicitações iudiciais ou ex-traiudiciats, c que demandam verificação caso a caso.

Oe oulra parle, o considerável afluxo de acionistas às nossas Agcn-cias para, em exercendo seus direitos de subscrição alé a data cie5-12-7/ usufruírem do beneficio dc receber o dividendo integral re-lalivo ao 2.o semestre de 1977, concedido pela AGE de 10-11-77, acar-retou acentuada sobrecarga nos serviços do nossas Piüais, dc que re-suilara um movilávcl e excepcional atraso de ciuinzc dias na entrega
i?Si->'™"os cor";so0nclcnles aos pedidos formulados nos dias 13 e
15-12-77'a"l3-0JÍ78'a 

^ ""* " sol'<;ilacó,'! e,'!l'JarJi's no perjodo de

Rio de Janeiro, 13 de Janeiro dc 1978.

DEPARTAMENTO DE ACIONISTAS E SERVIÇOS GERAIS

li©

/T3
Secretaria de Estado de Transportes

Companhia de
Desenvolvimento
Rodoviano e Terminais

CODERTE

TOMADA DE PREÇOS
N.° 03/78

A Companhia de Desenvolvimento Ro-
eloviário e Terminais do Estado do Rio de
Janeiro — CODERTE, lorna público que fará
realizai no dia 31 de janeiro de 1978, às
15:00 horas, em sua sede na Rua São José
35 -¦ 15.° andar, sala 1536, Tomada de
Preços para execução de "OBRAS DE FUN-
DACÒES DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE
NOVA IGUAÇU", previstas no I PLAN-RIO.

As obras objeto era presente licitação,
eslão orçadas em Cr$ 1.261.578,00 (hum
milhão, duzentos e sessenta e um mil, qui-
nhentos e setenta e oito cruzeiros) e o prazo
para execução dos serviços é de 60 (sessen-
ta) dias.

Os editais poderão ser obtidos no en-
dereco acima, na Diretoria de Administração
e Finanças.
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SECRETARIA DE ESTADO DE "^^
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS m •
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS "

DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - EMOP

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS

AVISO DE LICITAÇÃO
Eítòo à disposição dc& interessados, inscritos no Rcpis.ro

Geral de tmpreilciros da EMOP, de 2a a 6a feira, rjas 13 às
17 horís, na Divisão Comerciai no Campo de São Cristóvão 138,
sala 402, os seguintes Editais:

TPO-003/78 - SONDAGENS DE RECONHECIMENTO DE SUB-
SOIO À PERCUSSÃO, EM TERRENO COMUM, INCLUSIVE EN-
SAIO DE PENETRAÇÃO, DIÂMETRO DE 2", nos municípios do
Estado do Rio de Janeiro, cujos serviços estão orçados em CrS
554.000,00 e o pra/o previsto é de 180 dias.

A Licitação será realizada às M horas do dia 2301*78.
TPO-K4/78 - REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL D

PEDRO I, em Mssciuiti, município de NOVA IGUACU - RJ. cuias
obras estão orçadas em CrS 2.071,.722,02 e o nra^o d» 180
dias.

A Licitação será realizada òs 15 horas do dia 23-01*78.
Rio de Janeiro, 10 Je ianeiro de 1978

Eng° Jorgn Roberto Simões Corroa
Chefe de Divisão Comercial
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Berlim
rejeita
políticos

Bonn — Autoridades cia
Alemanha do leste impedi-
ram onlem o acesso a Ber-
lim Oriental do.s líderes
oposicionistas no Parlamen-
to de Bonn, Helmut Kohl,
do Partido Democrata Cris-
tão iCDUi c Philipp Jen-
ning.T. de União Social
Crista iCSU, setor bávaro
da CDU).

Um porta voz da CDU
afirmou que as autoridades
dc B:rlim negaram-se a dar
explicações c que depois de
uma hora de espera um
oficial da Guarda da fron-
teira acrescentou apenas
que a presencia dos chefes
políticos em Berlim Orien-
bai "náo era desejada no
momento". Kohl declarou
à Agência de Noticias DPA
que "a negativa contradiz
tudos os convênios cm vi-
gor e é uma flagrante rup-
tura dos acordos".

ESCUTA TELEFÔNICA
"Nenhum serviço oficial

d a Alemanha Ocidental
participou da transcrição
de uma conversação teleio- '
nica, cm setembro de 1070,
entre o lider da União So-
ciai Cristã (CSU), Franz
Josèf Strauss e o redator
chefe do jornal Bayern
Kuricr. de Munich". Esta
foi a conclusão a que che-
gou ontem a Comissão pa-
ra a Investigação da ativi-
dade dos Serviços da Infor-
mação da Alemanha, inte-
grada por Secretários de
Estado.

Em 13 de janeiro passa-
do transpirou na imprensa
de Bonn a existência da
gravação telefônica ilegal,
interceptada a 28 de setem-
bro de 76, e na qual Strauss
comentava as acusações
que circulavam na época
sobre seu suborno pela em-
ipj res a norte-americana
Lockheed, quando ocupava
o cargo de Ministro da De-
fesa.

Strauss foi acusado na
época de ter aceito a quan-
tia de 40 milhões dc mar-
cos para facilitar a com-
pra. pelo Governo, dos
aviões Starfighter da Loo-
ckheed.

O porta voz governamen-
tal, Klaus Boelling, ao
anunciar a Isenção do Go-
verno na questão, acres-
centou que a Comissão en-
carregada continuará as
investigações, com a condi-
ção de que tanto Strauss
quanto seu interlocutor es-
tejam dispostos a contri-
buir para o esclarecimento
de todas as circunstancias.

Saciai acha
OLP "agência

soviética
Tel Aviv — O Primeiro-

Ministro Menahcm Begin
afirmou que Israel conside-
ra que alguns integrantes
da Organização para a Li-
bertação da Palestina "são

agentes soviéticos", ao
passo que o Presidente
Anwar Sadat, como assegu-
rou o Premier israelense,
acredita que "todos os mem-
bros da OLP são agentes
soviéticos".

Ao explicar a um grupo
de congressistas norte-
americanos as razões da
hostilidade de Israel á OLP
e a criação de um Estado
palestino, Bcgin alegou que
este novo pais se transfor-
maria imediatamente nu-
ma base soviética, e acres-
centou: "Para um avião su-
personico, bastam apenas
duas horas de vôo para che-
gar de Odesa a Belém".

"Quando me encontrei
com Sadat cm Ismailia fno
último Natal), disse-lhe
que alguns integrantes da
OLP são agentes soviéticos,
ao que o Presidente me cor-
rigiu: "Todos eles sáo agcn-
tes soviéticos" — comentou
Bcgin.

Em Beirute, o segundo
homem no comando da
OLP, Salah Khalaf, assegu-
rou que um Estado palesti-
no independente não cairia
sob dominação soviética. A
OLP, acentuou Khalaf, "não
solicitará o apoio da União
Soviética ao projetado Es-
tado palestino". O assisten-
te dc Yasser Arafat disse
que são os norte-america-
nos que se opõem á criação
du Estado palestino, quem
divulgam "a mentira" de
caie o novo pais se transfor-
maria num satélite sovié-
tico.

Roma/UPI
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O Primeiro-Ministro Andreotti mostrou-se otimista, apesar das pressões dos Partidos

Gabinete italiano renuncia
h oje Le Jbeone inicia gestões

Roma — O Deputado democra-
ta-cristão Giulio Andreotti Iara
hoje uma visita ao Presidente da
República Giovanni Leonc para
comunicar a demissão do terceiro
Governo italiano que chefiou. Ama-
nhã mesmo, o Presidente Giovan-
ni Leone iniciará uma nova série
de consultas com lideres partida-
rios c notáveis da República. Mais
tardar quinta-feira, o Deputado
Andreotti deverá ser reconvocado
pelo Presidente Leone, para cum-
prir a tentativa dc formar um no-
vo Gabinete, com o apoio de uma
nova c mais consistente maioria
parlamentar.

Esse ritual dc unia mais crise
dc Governo (formalizada sábado
quando três dos seis Partidos, o
Comunista, o Socialista e o Rcpu-
blicanu, comunicaram sua decisão
dc passarem para as bancadas da
Oposição i pode disfarçar, mas não
cancela o estado de incerteza c
nervosismo que marca o momento
politico italiano.

Sem intransigência
Só a partir do momento em

que o Presidente Leone escolher e
nomear o homem politico (Andreo-
ti parece indiscutíveli para dar
inicio a novas c delicadas negocia-
ções interpartidárias para a cria-
ção do 33"? Governo republicano da
Itália é que se saberá realmente
se essa foi a crise mais pilotada
que se conheceu neste pais. Se os
Partidos que a promoveram e qui-
seram assim tinham ou não a
consciência e o domínio du risco
a que expuseram um pais que há
menos dc dois anos, através de
uma eleição, confirmou e deu riu-

meros precisos à divisão idcológi-
ca que caracteriza sua sociedade.

Sábado, depois de receber to-
dos os líderes parlamentares e con-
firmar a inelutabilidade da crise,
o Chefe do Governo demissionário
continuava otimista. Ao fim dc
mais de quatro horas dc reuniões,
com o mnsmo sorriso enigmático,
que nunca deixa ver os dentes. An-
dreotti dizia aos jornalistas que a
solução para esta crise não seria
das mais difíceis. Isto porque não
se criará uma situação dc incomu-
nlcabilidade entre as partes. Por-
que nenhum dos lideres que ouviu
- falando em nome de nove for-

ças representadas no Parlamento
— se mostrará intransigente, cm
posições fixas c inarredãveis.

Naquele dia que já pode ser
considerado o último do seu ter-
cciro Governo. Giulio Andreotti fa-
zia S9 anos. E mesmo dos três par-
tidos mie ultimamente apontaram
c acusaram as graves insuficiências
do Ministério por ele presidido,
Andreotti recebeu demonstrações
de apreço. Nenhum deles deixou
de lamentar o fato de estar estra-
gando sua festa de aniversário: o
líder da bancada comunista na
Câmara, Alessandro Nata. não se
esqueceu nem mesmo de presen-
tcá-lo com uma bela gravata.

Da democracia cristã, que há
33 anos é o partido de Governo na
Itália, deve partir e todos espe-
ram uma nova contraproposta.
Uma oferta, uma concessão que até
hoje ela não quis ou náo pôde fa-
zer. Por enquanto, a única intran-
sigência dos três partidos que abri-
ram esta crise se manifesta em re-
lação á necessidade de constituir
um Governo mais idôneo técnica
e moralmente, cm melhores condi-

Araújo Neíto
Correspondente

ções de enfrentar uma dramática
situação de crise econômica e so-
ciai.

Admitindo c esperando uma
razoável contraproposta da demo-
cracia cristã, como partido de
maioria relativa mas insuficiente
liara governar sozinha o pais. o.s
comunistas podem por enquanto
um Governo do emergência, com
sua participação, dispondo-se a
aceitar um Governo de técnicos
apoiado pelo PCI reconhecido co-
mo partido de maioria. O.s repu-
blicanos querem no minimo um
Governo novo com um programa
dc emergência. O.s socialistas con-
sideram inseparáveis Governo e
programa de emergência - mas
sem chegar a impor uni único e
determinado tipo de Governo.

Papa demonstra
sua preocupação
Cidade do Vaticano Ao se

dirigir ontem a cerca de quatro mil
fiéis na Praça de Sáo Pedro, o Pa-
pa Paulo VI fez uma breve alusão
à crise politica italiana, afirmando
que "não somos alheios ou insen-
siveis aos atuais problemas da vida
pública que tem aspectos espiri-
tuais de suma importância". E pe-
diu que "a Divina Providência ilu-
mine os que estáo envolvidos".

Paulo VI convidou os católi-
cos a orarem durante a semana
pela Unidade dos Cristãos 118 a 25
de janeiroi c pela "grande causa
da reconstrução da unidade entre
a Igreja Católica, as Igrejas Sepa-
radas e as frações cristãs autôno-
mas". "Desejamos ver reconciliados
todos us que levam o nome dos
cristãos" - acrescentou Paulo VI.

Esforço diplomático evita
e Israelruptura de Egito

Jerusalém — Contornada —
ainda que temporariamente — a
grave crise cujos desenvolvimen-
tos poderiam implicar a ruptura
fatal das negociações dê paz, as
comissões políticas do Egito e Is-
rael, lideradas pelos Ministros dc
Relações Exteriores dos dois paises,
deverão iniciar seus trabalhos ama-
nhã, em Jerusalém, com a partici-
pação do Secretário de Estado
norte-americano Cyrus Vance nas
discussões.

A crise, gerada em torno dos
itens que deverão compor a agcn-
da dc trabalho das comissões po-
liticas egípcia c israelense, atingiu
o seu climax no momento em que
o Departamento dc Estado norte-
americano anunciava cm Wash-
ington. na madrugada de ontem,
que o Secretário Cyrus Vance ha-
via decidido cancelar o seu embar-
que para Jerusalém, marcado para
ontem, porque a divergência entre
Egito e Israel era muito séria.

A decisão dc Vance íoi recebi-
da com temor e espanto pelos
meios oficiais israelenses c foi in-
terprétada cum o uma espécie cie
ultimato dos Estados Unidos, no
sentido dc que Egito e Israel, su-
bretudo o último, deveriam adotar
posições mais realistas, caso con-
trário o futuro das negociações de
paz poderia estar irremediável-
mente comprometido. Por outro
lado, porta-vozes egípcios já anun-
ciaram no Cairo que o trabalho das
comissões militares cios dois pai-
ses provavelmente não seria reini-
ciado, caso náo se aclarassem as
coisas em Jerusalém.

Os israelenses, além do mais,
já agastados com as declarações
do Presidente Anwar Sadat, dc
que., no estágio atual, um acordo
entre Israel e o Egito era "prati-
camente impossível", entenderam
que o lider egípcio pod:ria estar
francamente disposto a admitir o
fracasso de sua iniciativa c lançar
as responsabilidades do fiasco so-
bre os judeus.

O temor, por certo, de deixar
consubstanciar o fracasso c, sobre-

tudo. a possibilidade de repercus-
soes altamente negativas no plano
internacional, fizeram com que o
Governo israelense se reunisse na
manhã de ontem e aprovasse em
tempo recorde —¦ cerca dc apenas
duas horas de deliberações — a
pauta que deveria constar da agcn-
da de trabalhos das comissões po-
liticas.

Rotulada como "de segurança",
a reunião governamental náo di-
vulgou a.s modificações introduzi-
das na agenda, mas foi o próprio
Primeiro-Ministro Menahcn Beguin
quem anunciou, em tom grave, que
a nova pauta era aceitável por
todos, tanto egípcios, norte-ameri-
canos como israelenses. Afirmou,
ainda, estar "imensamente espe-
rançoso" de que as comissões po-
liticas, com a participação do che-
fe da diplomacia norte-americana,
se reuniriam de acordo com a da-
ta prevista.

Superada, portanto, a dramáti-
ca crise, analistas políticos em Je-
rusalém consideraram que o Gover-
no Beguin esteve, de Tato, submeti-
do a tremendas pressões, tanto in-
ternas como externas, para que
adotasse a postura "realista" reco-
mendada pelos Estados Unidos. To-
davia, indagava-se ainda ontem na
Capital: cm que, efetivamente, te-
riam cedido os israelenses? O as-
sunto, como de hábito, vaga pelo
terreno das especulações e, apesar
disso, uma agência de notícias in-
ternacional, citando "altas fontes
governamentais" israelenses, revê-
lou que a crise havia sido supera-
da justamente porque Israel e Egi-
to — que não querem o fracasso
das negociações — efetuaram con-
cessões mútuas que possibilitaram
o encontro dc uma linguagem co-
imun cm torno da composição da
agenda.

Que concessões serão essas? Diz
o mesmo informe que Israel con-
còrdou em que o problema de suas
colônias nos territórios árabes
ocupados, particularmente na Pe-
nínsüla do Sinai, não se constitui-
ria num item isolado, independen-
te, na pauta de negociações. Em

Mlírio Cliiinanovitcli
Correspondente

contrapartida, o Egito não exigiria
que o tema de retirada das tropas
israelenses da Cisjordania ocupada
se constituísse, ele também, num
item independente da mesma agen-
da. Todavia, não se ignora que o
Cairo c Jerusalém continuam di-
vergindo fundamentalmente sobre
a definição do problema palestino
na mesma pauta.

Israel insiste em que a agencia
faça referência apenas à questão da
autonomia dos palestinos, ao passo
que o Egito quer uma definição
mais precisa, englobando todo o
problema e o fator de autodetermi-
nação nacional.

Em suma. a se julgar na vera-
cidade do "furo", poder-se-ia afir-
mar, sem ironia, que Egito e Israel,
mais do que eom a substancia da
paz no Oriente Médio, encontra-
vam-se. isso sim, diante de dificul-
dades técnicas, relativas, por certo,
às necessidades de se encontrar
palavras apropriadas para a com-
posição da agenda. A mesma agen-
da, por sinal, que se constituiu no
pomo da discórdia quando a.s dele-
gaçõe.s dos dois paises reuniram-se
pela primeira vez — e não chega-
ram a resultar: algum - no Hotel
Mena House. no Cairo, em dezem-
bro ultimo.

De qualquer maneira, os ob-
servadores estão persuadidos de que
a crise ora contornada não tarda-
rá a eclodir, e justamente no curso
das negociações que começarão
amanhã em Jerusalém. Prova ca-
bai disso é que o Egito, muito em-
bora tenha concordado em enviar
seu Chanceler, continua a insistir
em que o primeiro item da agenda
cie trabalhos das comissões politi-
cas seja a formulação cie uma de-
claração dé intenções, pelos dois
paises. sobre a paz no Oriente Mé-
dio. Egito e Israel, como não se ig-
nora. não conseguiram entrar em
acordo sobre a formulação dessa
declaração de intenções ou de prin-
eipio.s quando o Presidente
Anwar Sadat e o Premier Mena-
licn Begin encontraram-se cm Is-
mailia. no Nal ai.

Assessores
cie Banzer
renuneiam

La Paz — Os dois prin-
cipais assessores do Presi-
dente boliviano, Hugo Ban-
zer, renunciaram ontem a
seus cargos, segundo Infor-
mou o jornal //oi/. D.vin
Tapia, Secretário-Geral da
Presidência c Javier Arce,
Secretário-Geral de Infor-
mações, eram considerados
os politicos mais moderados
do Gabinete de Banzer e o
afastamento pode ser in-
terpretado comu um sinal
de endurecimento do Go-
verno.

Nào foi divulgado ofi-
cialmente o texto de re-
núneia dos dois políticos,
mas comenta-se que esteja
vinculada à greve dc fome
qué já conta com a partici-
Ilação de 1 mil e 2t)t) pes-
soas, espalhadas cm 10 ei-
dades bolivianas, e que en-
trou ontem no seu 18.° dia.
Foritariilla e Villalba eram
defensores de uma amplia-
ção progressiva da anistia
politica e da obtenção de
um consenso dos trabalha-
dores da indústria, do cam-
pu e de grupos profissio-
nais em torno da cândida-
tura do General Juan Pe-
reda. indicado pelo Gover-
no para a Presidência.

Além dos protagonistas
diretos do conflito -- gre-
vistas e Governo — vêem-se
agora implicados quase to-
dos o.s setores trabalhistas
do pais, a Igreja Católica
boliviana e representantes
de organismos iriternacio-
nais que se ocupam dos di-
rcitos humanos, ameaçan-
do mergulhar a Bolívia
numa das piores crises dos
últimos anos.

O ex-Prtsidente e lider
dos direitos humanos na
Bolívia, Luis Adolfo Silcs
Salina^, aderiu sábado a
greve de fome nu Colégio
San Caiixto, no Centro de
La Paz. Ma;.s de ãl) univer-
suários aderiram ontem ã
greve, enquanto 80 dirigen-
tes camponeses represen-
tando 18 províncias, anun-
ciaram que o farão hoje.
Viajaram para La Paz 23
deiegadcs indicados por 8
mil colonos da região de Al-
to Beni com o propósito de
se incorporar à greve.

O movimento pacífico de
protesto é realizado paraexigir do Governo a decre-
tação de uma anistia irres-
trita,

Ex-senador
acusa Junta
chilena

Santiago — O ex-Senador
chileno Tomás Pablo ai ir-
mou que muitos dos 12 po-
líticos ligados ao prescrito
Partido Democrata Cr io
iPDCi confinados pela ihin-
ta Militar em Arica terão
problemas de saúde, porque
o clima e a altura da re-
gião, nos Andes, poderão
causar sérios prob as,
principalmente ao ex-Dw,u-
fado Tomas Reye.s Vicuna —
que já tem a saúde fraca.

Entre os confinados estão
ex-dirigentes sindicais e
estudantis e uma mulher,
Georgina Aceituno. Há ai-
gum tempo os militares
também confinaram ex-di-
rigentes sindicais no inte-
rior de Arica. numa aldeia
a mais de 3.600 metros de
altura. De acordo com a ver-
são dos órgãos de seguran-
ça, o grupo foi surpreendido
na sexta-feira passada
quando promovia reunião
politica em Santiago.

O jornal La Tercera rte Ia
Hora, do grupo Kl Mercúrio,
afirmou que o cx-parlamen-
tar Patrício Ayhvin, refe-
rindo-se à medida, decla-
rou: "Isto é uma demonstra-
ção de que o Governo não se
atreve a encarar um proces-
.so judicial para provar as
acusações que fez". Acres-
centou que 

"num estado de
direito, são os tribunais que
resolvem problemas deste
tipo".

Já o jornal Kl Cronista,
porta-voz da Junta, desta-
cou no noticiário que o
confinamento no extremo
Norte do país "e por tempo
indefinido".

Na Cidade do México, o
ex-Clianceier Clodomiro Al-
meyda, agora secretário da
Unidade Popular chilena
no exílio, protestou contra a
prisão do.s dirigentes da
DC em Santiago. "A Junta
Militar fascista, uma vez
mais. fazendo pouco caso da
opinião pública mternacio-
nal. reprime chilenos que
manifestaram discordância
com a essência reacionária
e fascista do regime ins-
taurado em 73. Constitui
esta arbitrariedade nova
amostra da debilidade da
Junta, após o fracasso que
epresentou a farsa da con-

súlta ainidemocráfica do dia
-t último". Conclama tam-
bém "o movimento juvenil
democrático internacional r
repudiar e denunciar esta
nova agressão".
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Argentina
prende 45
chilenos

Buenos Aires— O Exer-
cito argentino prendeu 45
chilenos na cidade de Tre-
lew, l 50» quilômetros ao
Sul de Buenos Aires, por-
que estavam com documen-
tação irregular. Segundo
nota oficial, as prisões, e a
posterior expulsão dos 45
do pais, "não excedem o
marco normal das compro-
vaeões de irregularidade".

O problema do Canal de
Beagle, na opinião de fon-
tes do Governo ouvidas
pela agência AP, e de Jor-
nais argentinos, continua
num impasse. Oscar Serrai,
da AP, explica que embora
ainda seja possível uma en-
trevisla entre os Presiden-
tes Jorge Vidcla e Pinochet,
as recentes atitudes de
Santiago "reduziram a na-
da" os temas a serem abor-
dados no encontro.

TRÊS PROPOSTAS

As fontes governamentais
adiantaram à Serrat que o
enviado pessoal de Pino-
chet, General Manuel Con-
treras Sepúlveda, chefe do
serviço de informações chi-
leno iex-DINAi, transmitiu
na semana passada a Vi-
dela três propostas de deli-
mitação da zona em litígio,
ao Sul do canal de Beagle,
e também foi portador de
carta pessoal de Pinochet.

Contreras Sepúlveda só
regressou no sábado a San-
tiago. O tom geral dos co-
mentários dos jornais tem
como denominador comum
a preocupação pelo aparen-
te esgotamento da via ne-
gociadora. Acredita-se em
Buenos Aires que a Junta
Militar argentina rejeitará
a recente oferta chilena de
submeter á Corte Interna-
cional de Justiça de Haia,
as questões pendentes."Temos uma permanen-
te e jamais desmentida vo-
cação negociadora, especi-
almente com o Chile. Mas
chegamos a um ponto em
que as coisas afetam inte-
resses vitais. E resolvemos
dizer basta", declarou a O.s-
car Serrat um funcionário
da Chancelaria que náo
quis se identificar.

O jornal La Nacion, por
sua vez, disse que a decla-
ração do Chanceler chile-
no. Patrício Carvajal, no
sentido de que pertencem a
Santiago todas as ilhas,
ilhotas e rochedos ao Sul
de Beagle, "torna muito di-
ficil qualquer negociação".
E argumenta que, além de
perder as ilhas Lennox,
Nueva e Picton, "que seriam
concedidas graciosamente
ao Chile pelo laudo arbitrai
britânico", a Argentina, no
futuro, teria que se pre-
ocupar com novas reivin-
dicações chilenas c o m o
conseqüência do mar lerri-
torial de 200 milhas.

Peru ganha
federação
empresarial

Lima — Quatorze organi-
záçôes empresariais de des-
taque no Peru anunciaram
hoje a formação de uma
federação "porque é neces-
sario promover um sistema
econômico que se baseie na
liberdade pessoal, na inicia-
tiva privada e na rentabi-
lidade". o.s empresários
assinalam também, em
anúncios nos jornais de
Lima, que essas condições
delimitam "o sistema liberal
da economia de mercado e
o livre jogo da oferta e da
procura".

O documento lambem
aponta a necessidade de
promover uma imagem da
empresa privada "que alas-
te as distorções ideológicas
e políticas que obscurece-
ram. nestes anos, a possi-
bilidade. o vigor e o rendi-
mento social de que é ca-
paz a empresa privada pe-
mana".

A declaração de princí-
pios dos empresários se re-
fere também ás mudanças
radicais promovidas pelo
General Juan Vclasco, que
modificaram o sistema eco-
nômico peruano e criaram
setores preponderantes sob
o controle de empresas es-
talais, "marginalizando a
empresa privada". Há dois
anos esta política vem sen-
do modificada pelos miiita-
res que substituíram Velas-
co no Poder.

O.s empresários acham ne-
cessário unir esforços "com
a finalidade de promover e
defender o imenso recurso
potencial da empresa prt-vada, colocando-a a servi-
ço dos interesses nacionais
e da melhoria da .sociedade
peruana". Assinam a nota,
entre outras, a Sociedade
das Indústrias e a Associa-
ção da Indústria Antônio-
bilistica.

No porto de Chimbote, um
operário foi morto c outros
10 feridos em violentos in-
cidentes com a política.

Equatorianos
preferem nova
Constituição

Quilo ¦ Os primeiros resultados divulgados
ontem à noite sobre o plebiscito realizado no Equa-
der indicam uma preferência da população pela
nova Constituição e uma incidência de cerca de
20', de votos nulos. Estes são atribuídos à influ-
ência exercida pelos correligionários do ex-Presi-
dente José Vclazo Ibarra. Depois de apurados os
resultados de S0 mesas, 8 mil 769 votos foram, a
favor da nova Constituição, G mil 222 para a Cons-
tituição de lí)4õ, 3 mil 842 votos nulos e 195 em
branco.

Dezessete pessoas, entre as quais o líder popu-
lista e candidato á Presidência da República, As-
s.ui Bucaram, foram presas cm Quito e Guaiaquil,
acusadas de violar a disposição governamental
que proibia qualquer tipo de propaganda a partir
das 18h de sábado.

Polílicos presos
Entre os detidos estão Júlio César Trujillo, di-

rigente de uma fração do Partido Conservador;
Oswaldo Hurtado, líder democrata-cristáo e o ex-
Ministro das Finanças Lui.s Gomez Izquierdo, pre-
sidente da União Nacional Democrática. Eles po-
derão ser condenados a cumprir de 8 a 15 dias de
prisão e, apesar das gestões de vários políticos,
não foi possível conseguir sua libertação até as úl-
timas horas de ontem.

Os eleitores dirigiram-se ás urnas desde cedo
para escolher qual das duas Constituições clabo-
radas pelo Governo vai reger o pais. De modo ge-
ral, o referendo transcorreu sem grandes inciden-
tes. embora, segundo informações náo confirmadas
oficialmente, cm Riobamba, Capital da província
andina de Chimbtwazo, a 250 quilômetros ao Sul
de Qiuto. houve distúrbios e uma pessoa ficou fe-
rida. quando interveio a policia para dispersar
grupos de indígenas. Nenhuma autoridade foi en-
eontráda para confirmar a versão do incidente,
divulgada por uma emissora de radio que náo se
identificou.

Lin primeiro passo
apático c incerto

Pepe Fajardo
Especial para o JB

Quilo — Esta é a segunda vez na história que
os equatorianos são convocados para um referendo.
A primeira foi em julho de 1869, durante o Gover-
no de Gabriel Garcia Moreno, para que aprovassem
ou não a Constituição de 1869, que seus opositores
chamam de a carta negra.

Houve outras tentativas fracassadas de convo-
car plebiscitos: o Presidente Carlos Júlio Aro.seme-
na quis que o povo opinasse sobre a ruptura de re-
lações diplomáticas com Cuba, mas o Supremo Tri-
bunal Eleitoral considerou inaplicável o procedi-
mento; a Junta Militar que governou o pais de
1963 a 1966 tentou, sem êxito, uma aprovação pie-
biscitárià das reformas feitas em vários artigos da
Constituição de 1946; em 1972, Velasco Ibarra quis
realizar uma consulta sobre a Constituição de 46
com .suas reformas, mas foi derrubado antes pcio
General Guillermo Rodriguez Lara.

Redemoeraüzação
A nível latino-americano, é a 23.a vez que o

povo é convocado para um plebiscito, a fim, salvo
rara.s exceções, de aprovar emendas constitucio-
nais. O Uruguai detém o primeiro lugar com sete,
seguido do Chile com quatro, Peru, Equador e Re-
pública Dominicana com duas, e Argentina, Bra.sil,
Bolívia, Colômbia. Guatemala e Venezuela com uma.

Ontem, o plebiscito mobilizou 1 milhão 667 mil
554 equatorianos maiores de 18 anos e alfabetiza-
dos, e.sperando-se que mais de 60r; tenham depo-
sitado o seu voto nas 4 mil 117 seções eleitorais dis-
tribuidas pelas 20 Províncias deste pequeno pais de
6 milhões 521 mil habitantes.

A verdade é que os equatorianos deram este pe-
queno passo para a democracia um tanto apática
e desorientadamente, talvez por desconfiança ou por
não perceber o seu alcance. Eles se acham no li-
miar do que os militares chamam de "processo de
reestruturação institucional", que começou a ganhar
corpo a 19 de junho de 1976 quando o então Minis-
tro do Interior, General Levoyer, leu através de uma
cadeia d reádio c televisão a decisão das Forças Ar-
madas de devolver o país ao regime de direito, des-
crevendo as medidas que tornariam viável esse re-
torno a democracia institucional.

A apresentação desse processo de "reestrutura-

ção jurídica do Estado" foi o seu último ato oficial
como Ministro, cabendo a seu sucessor, Coronel Bo-
livar Jarrin, a execução das diversas fases, que co-
meçou com a renovação das carteiras de identidade,
durante 10 meses, e o processo de recenseamento
eleitoral das pessoas inscritas até 10 de setembro
do ano passado.

O segundo passo foi a integração das três co-
missões jurídicas para elaborar um conjunto de leis
que conduzam a uma nova ordem institucional. A
primeira, presidida por Carlos Cucva Tamariz, cia-
borou o novo texlo constitucional, que ontem en-
frentou o da Constituição de 1945, reformada. A se-
gunda. chefiada por Ramiro Borja y Borja, prepa-
rou as reformas à carta de 1945. E a terceira, cujo
presidente é Oswaldo Furtado, foi autora da lei do
referendo agora em vigor, dos projetos de leis elei-
torais para cada uma das Constituições, e de uma
lei de Partidos políticos.

Também foi necessário estruturar o Supremo
Tribunal do referendo, responsável pelo proces-
so de consulta ontem realizado, tarefa essa con-
fiada ao ex-Presidente Galo Plaza e a um grupo
de personalidades da direita, esquerda e do centro.

Esse tribunal foi encarregado de convocar o
plebiscito o difundir os textos dos dois projetos
constitucionais. Foram também distribuídos enlre
a população, milhões de poslcrs e folhetos colori-
dos para preparar o país e incentivá-lo a partici-
par ativamente do referendo. Além disso, foram
impressos folhetos com historietas adequadas a es-
se fim e o primeiro ator cômico do país gravou um
disco com passagens alegres sobre o processo de
consulta.

Contudo, o eleitorado mostrou-se desconcerta-
do, porque teve pela primeira vez que escolher
uma Constituição cujo texto, em sua grande maio-
ria, desconhece. Até agora, as Constituições que te-
ve, durante a sua curta vida independente, foram
elaboradas e executadas por Assembléias Consti-
luintes. Acresce que alguns eleitores ainda não ha-
viam participado ate agora de eleições de qualquer
natureza, e outros apenas das de junho de 1970.

W,Hliintllon/UIM

Antes da cerimônia, Carter recebeu Ford e Nixon, que desde a renúncia não fora à Capital

Ho me na gem a Hubert Humphrey
reúne políticos e comove o pais

Washington — Durante a
homenagem fúnebre a Hu-
bert Humphrey, de quem a
Capital norte-americana
despediu-se ontem na ro-
tunda do Capitólio, o Pre-
sidente Jimmy Carter afir-
mou que "a alegria de sua
memória durará muito mais
que a dor e o sofrimento de
sua partida"."Ele era o mais amado de
todos o.s norte-americanos",
disse Carter, que, com Ro-
saiynn, acompanhou a viú-
va de Humphrey, Muriel, na
subida da longa escadaria
do Capitólio, antes da ecri-
mônia. Os ex-Presidentes Ri-
chard Nixon e Gerald Ford
e a viúva de Lyndon John-
son, Lady Bird. assistiram
ás últimas homenagens ao
Senador.

HOMENAGEM

Cerca de 55 mil pessoas
esperaram na fila, debaixo
de frio intenso, para passar
em frente à urna coberta
com a bandeira americana.
Depois da cerimônia fúne-
bre, o corpo de Humphrey
foi levado no avião presi-
dencial Air Force One para
Minnesota, onde ficou ex-
posto durante a noite de on-
tem. O enterro será hoje
no cemitério de Lakewood,
em Minneapolis.

Durante as solcnidades
cm Washington, Muriel seu-
lou-se ao lado de Carter.
que segurava sua mão. Do
lado direito do Presidente
estava Rosalynn. c na fila
atrás estavam 05 ex-Presi-
dentes Richard Nixon e
Gerald Ford, com a mulher
Bctíy. Pat Nixon não acom-
panhpu o marido cm sua
primeira viagem à Capital
desde que renunciou, há três
anos e meio.

No elogio fúnebre. Carter
disse que a maior qualida-
de de Humphrey era a de
saber "realmente amar".
"Sempre falou pelo fraco,
pelo faminto e pelas víti-
mas da discriminação e po-
breza. Na época de grande
crise social. 30 anos atrás,
sua voz foi a primeira a ser
ouvida, exigindo sempre os
direitos humanos básicos

para todos. Sua voz clara,
forte e apaixonada, pedia a
união na luta pela igualda-
de de direitos para o povo
negro votar, conseguir cm-
prego, ir á escola e ter 11111
lar".

líder internacional
Estadistas do todo mim-

do prestaram tributo ao Sc-
nador Humphrey, destacan-
do-o como líder político in-
ternacional. que se preo-
cupava com os direitos dos
pobres e sem privilégios. Os
dirigentes estrangeiros que
se reuniram com o Senador
durante as missões que rea-
lizou para Lyndon John-
son e outros presidentes
americanos elogiaram sua
dedicação e amizade.

"O povo dos Estados Uni-
dos perdeu um grande Se-
nador e muitos de nós um
grande amigo", afirmou o
ex-Chanceler alemão Willy
Brandt. "Todos sentimos
que o mundo ficou mais po-
bre. Seu nome será sempre
vinculado à lula pela paz
e a justiça, e a uma vida
com dignidade", destacou.

Em mensagem enviada a
Carter, o Premier britani-
co James Callaghan afir-
mou que o Senador "deu a
todos um exemplo de bri-
lhante coragem e fé em
seus correligionários". Em
Atenas, o presidente do
Parlamento, Dimitrius Pa-
paspyrou, elogiou-o como"um grande amigo que em
horas de dificuldade per-
maneceu a nosso lado e
apoiou nossos direitos".

A agência soviética Tas»
relatou a morte de Hum-
phrcy entre criticas e elo-
gios. "Como Vicc-Presiden-
te, expressou apoio à poli--
tica agressiva dos Estados
Unidos no Vietnã, que re-
sultou em sua derrota nas
eleições presidenciais de
1968". Por outro lado, a
Tass acrescentou que "nos
últimos anos, Humphrey
agiu como um político só-
brio, que compreendia o pe-
rigo da corrida armamen-
lista e que se pronunciou
pela política da détênie".

Wüshinriton/UPl

Na. despedida do liberal,
o momento de conciliação

\. I). Spthola
Correspondente

Washington — Oilo soldados desceram lenta-
mente as escadarias f/n Capitólio carregando os
restos mortais de Hubert Horatio Hu.mphr.ey, Sc-
nador da República, três vezes candidato á Presi-
ciência, homem que sempre sorriu em público mes-
mo sabendo que ia morrer nu próxima semana.

Na manhã gelada de Washington as cerimônias
fúnebres, transmitidas em cadeias de televisão,
atraíram políticos c o povo. e cm poucos mòméh-
tos de sua vida nacional o.s- Estados Unidos para-
ram, como ontem, para uma despedida tão dra-
mática.

Hoje. em Minneapolis, Humphrey será sepul-
tado. E houve indulgência alé para a presença de
Richard Nixon nesta cidade, o homem que o der-
rolou numa campanha eleitoral para a Presiden-
cia pela estreita margem de 0.1'.. Rivais na vida,
Nixon em sua agonia política várias vezes conver-
sou com Humphrey nos últimos meses, quando o
Senador já sabia que estava condenado à morte
pelo câncer. E só o tempo e a indulgência humana
explicarão essa estranha forma de solidariedade
entre ambos.

Humphrey, democrata de Minnesota, morreu
lentamente, e todos os que o viram presidindo as
sessões do Subcomilê de Assistência Externa do
Senado puderam assistir «o doloroso espetáculo de
um corpo que definha aos poucos, preservando, po-
réin, um cérebro sempre lúcido. Submetido a um
tratamento quimioterápico intenso, o Senador em-
paiidcceu e emagreceu mais rapidamente nos ul-
timos meses do ano passado, quando a junta mé-
dica que o examinou decidiu suspender uma opc-
ração impossível, e ele soube afinal que estava
condenado.

Mesmo assim, em cada momento de recupera-
çko, curta que fosse, o Senador voltava à vida po-
lííica ativa, telefonando, conversando, procurando
exercer influência e apertando mãos nos corredo-
res, até dos desconhecidos. Com câncer, disputou
a liderança da maioria com o Senador Robert
Byrd, homem cuja origem humilde não gerou uma
ideologia tão liberal quanto a sua. Por isso os co-
mciilarislas políticos c os peritos que analisam o
jogo intenso de forças e do Poder nesta cidade
acham que a morte do Senador de Minnesota e
padrinho do Vice-Presidente Mondalc deixou um
vácuo difícil de preencher.

Contraditório em muitos aspectos icomo, por
exemplo, cm seu apoio á guerra do Vietnã), Hum-
phrey foi, entretanto, um campeão de plataformas
políticas liberais. Foi através de seu Subcomilê que
escapou para o público o relatório do Deparlamen-
to de Estado sobre direitos humanos, c foram nas
suas audiências que se levantaram algumas das
mais complexas questões envolvendo a política cr-
lerior americana.

O Senador manteve-se ativo até o último mo-
mento. c ainda na quarta-feira passada, segundo
um dos seus auxiliares, esteve trabalhando num
projeto de rcorienlação da ajuda externa dos Es-
tados Unidos, disputando com avidez cada momen-
to da vida para produzir qualquer coisa de útil.
De seu gabinete saiu. uma proposta de lei visando
íío pleno emprego — em colaboração com o Sena-
dor Hawkins — em tramitação no Congresso, c ór-
fãos ficaram lambem os membros do singular seg-
mento do Partido Trabalhista de Fazendeiros De-
mocratas em Minnesota, entidade, sem precedentes
na vida partidária deste pais. resultante de uma
convenção presidida por Humphrey cm 1944.

Além de sua atuação no Subcomilê de Assis-
tencia Externa, ele era lambem, chairman de um
Subcomilê de Agricultura, o que abre sucessões
disputadas por republicanos e democratas em ai-
guns dos postos de maior projeção nacional e in-
ternacional.

A falta do Senador Humphrey se fará também
sentir na passagem do projeto de lei de energia do
Presidente Carter no Senado, quando o Congresso
reabrir no próximo dia 19, c sobretudo nu novo
Tratado do Canal do Panamá, onde o peso espe-
cifico de sua influência seria talvez decisivo.

Otimista por excelência, o Senador, que reçe-
berá hoje as últimas homenagens em sua terra na-
tal. tinha por lema o at.ivismo constante. No Sena-
do. sua cadeira vazia será. pela fatalidade de uma
lei política, preenchida automaticamente, pois o
Poder náo admite o vazio. O que. se pergunta aqui
e se será ocupada com o mesmo valor.

Walters faz
acusações
a Le Duc Th o

Nova Iorque De acordo
com o General ida reservai
Vernon Walters. o diploma-
ta vietnamita Le Duc Tho,
que negociou com os Esta-
dos Unidos o cessar-fogo
cm 1072, sugeriu na época
que os americanos,, assassi-
nassem o Presidente Ngu-
yen Van Thicu. do Vietnã
do Sul.

Walters contou á revista
Neiosweek l n t c rnalional
que, quando particip '.va da
delegação americana que
em Paris negociava a paz
com os norte-vietnamitas,
ouviu Tho dizer a Kissinger,
referindo-se a Thicu: "Os
senhores sabem o que fazer.
Livrem-se dele".

Kissinger perguntou: "O
senhor quer dizer que devj-
mos matá-lo?" E Tho res-
porideu: "Sim, mas os se-
nhores náo precisam incluir
isso no acordo".

O episódio está na auto-
biografia de Walters, Silcnl
Mlssions, O General, que já
foi vice-diretor da CIA,
hoje assessora uma empresa
petrolífera,

Chamorro foi
morto por
500 dólares

Ma 11 água — Domingo Ace-
vedo. o pistoleiro profissio-
nal que matou com três ti-
ros o jornalista Pedro Joa-
quim Chamorro 1 diretor do
jornal La Prensa de Maná-
gua e principal critico da
ditadura de Anastasio Sa-
mozai. recebeu, na verdade,
500 dólares pelo "trabalho".
E confessou ontem que nem
tinha ouvido falar tle Cha-
morro.

Apenas aceitou a "tarefa"
encomendada do Silvio Pe-
na e flcné Vcga, que foram
a Leon "contratá-lo''. Expli-
cou que ele e Vcga que in-
icrceptaram o carro dirigi-
do por Chamorro, no dia 10
de Janeiro e ele então des-
ceu e disparou três tiros.
Depois fugiram, mas, mes-
mo ferido. Chamorro saiu
em perseguição e acabou
batendo na traseira do car-
ro dos assassinos.

Os dois foram obrigados a
mudar de carro, passando
para o de Silvio Pena, que
vinha logo atrás. Chamorro
não resistiu aos ferimentos
e morreu ali mesmo. Outro
cúmplice do crime, Harold
Cedcno, encarregado de vi-
giar todos os passos do jor-
nalista para que o atenta-
do fosse planejado, recebeu
pelo trabalho um a utomó-
vel novo.

EUA e Cuba
negociam
fronteiras

Washington — Os Esta-
dos Unidos e Cuba nego-
ciarão, a partir dessa sema-
na, em Havana, as modali-
dades de aplicação do Tra-
tado sobre Navegação Ma-
rítima no Estreito da Fló-
rida, que estabelece a fron-
teira marítima entre os dois
países e que deverá ser res-
peitado por dois anos, en-
quanto aguardam sua rati-
ficação pelo Senado norte-
americano.

Esse é o primeiro do-
cumento internacional íir-
mado entre os dois países
desde 1961, quando os EUA
romperam relações diplo-
máticas com Cuba. A ini-
ciativa é considerada, pelos
observadores, como mais um
dos "pequenos passos" da
estratégia de Jimmy Carter
com vistas a uma aproxi-
macão com Cuba.

Carter permaneceu ao lado da viúva, Muriel

Sadat e
(larter
ditam 111

Nova Iorque Jimmy
Carter e Anwar Sadat lide-
ram a lista dos homens mais
bem vestidos do mundo, se-
gundo a Fundação de Moda
dos Estados Unidos, para
quem o Presidente america-
no "está agora mais de
acordo com a dignidade de
seu alto cargo".

Quanto a Sadat, a Funda-
cão o destaca como diplo-
mata modelo. "Sua exatidão
em todas as ocasiões, com a
cuidadosa atenção á Cami-
sa, à gravata e ao estilo do
colarinho, atrai olhares e
fascina as pessoas", diz o
boletim da organização, que
c sediada em Nova Iorque.
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Argentina
prende 45
chilenos

Buenos Aires — O Excr-
cito argentino prendeu '15
chilenos na cidade de Tre-
lew, 1 500 quilômetros ao
Sul de Buenos Aires, por-riue estavam eom doeumen-
Lação irregular. Segundo
nota oficial, as prisões, c a
posterior expulsão dos -15
do pais, "não excedem o
marco normal das compro-
vações de irregularidade".

O problema do Canal de
Beagle, na opinião de fon-
tes do Governo ouvidas
pela agência AP, e de jor-
nais argentinos, continua
num impasse. Oscar Serrai,
da AP, explica que embora
ainda seja possível uma en-
trevista entre os Presiden-
tes Jorge Videla e Pinochet,
as recentes atitudes de
Santiago "reduziram a na-
da" os Lemas a serem ataor-
dados no encontro.

TRÊS PROPOSTAS

As fontes governamentais
adiantaram à Scrrat que o
enviado pessoal de Pino-
chet, General Manuel Con-
treras Sepúlveda, chefe do
serviço de informações chi-
leno lex-DINA), transmitiu
na semana passada a Vi-
dela três propostas de deli-
mitação da zona em litígio,
ao Sul do canal de Beagle,
e lambem foi portador de
carta pessoal de Pinochet.

Contreras Sepúlveda só
regressou no sábado a San-
tiago. O tom geral dos co-
mentários dos jornais tem
como denominador comum
a preocupação pelo aparen-
te esgotamento da via ne-
gociadora. Acredita-se em
Buenos Aires que a Junta
Militar argentina rejeitará
a recente oferta chilena de
submeter à Corte Interna-
cional de Justiça de Haia,
as questões pendentes."Temos uma permanen-
te e jamais desmentida vo-
cação negociadora, especi-
almente com o Chile. Mas
chegamos a um ponto cm
que as coisas afetam inte-
resses vitais. E resolvemos
dizer basta", declarou a Os-
car Scrrat um funcionário
da Chancelaria que não
quis se identificar.

O jornal La Nacion. por
sua vez, disse que a decla-
ração do Chanceler chile-
no, Patrício Carvajal, no
sentido de que pertencem a
Santiago todas as ilhas,
ilhotas e rochedos ao Sul
de Beagle, "torna muito di-
ficil qualquer negociação".
E argumenta que, além de
perder as ilhas Lennox,
Nueva e Picton, "que seriam
concedidas graciosamente
ao Chile pelo laudo arbitrai
britânico", a Argentina, no
futuro, teria que se pre-
ocupar com novas rcivin-
dicações chilenas c o Si o
conseqüência do mar tem-
torial de 200 milhas.

Peru ganha
federação

Eq

empresaria i
Lima — Quatorze organi-

zações empresariais de des-
taque no Peru anunciaram
hoje a formação de uma
federação "porque é neces-
sário promover um sistema
econômico que se baseie na
liberdade pessoal, na inicia-
tiva privada e na rentabi-
lidade". O.s empresários
assinalam também, em
anúncios nos jornais de.
Lima, que essas condições
delimitam "o sistema liberal
da economia de mercado e
o livre jogo da oferta e da
procura".

O documento também
aponta a necessidade de
promover uma imagem da
empresa privada "que afãs-
te as distorções ideológicas
e políticas que obscurece-
ram, nestes anos, a possi-
bilidade. o vigor e o rendi-
mento social de que é ca-
paz a empresa privada pc-
ruana".

A declaração de princí-
pios dos empresários se re-
fere também às mudanças
radicais promovidas pelo
General Juan Velasco. que
modificaram o sistema eco-
nomico peruano e criaram
setores preponderantes sob
o controle de empresas cs-
tatais. "marginalizando a
empresa privada". Há dois
anos esta política vem sen-
do modificada pelos milila-
res que substituíram Velas-
co no Poder.

Os empresários acham ne-
cessàrio unir esforços "com
a finalidade de promover c
defender o imenso recurso
potencial da empresa pri-
vada, colocando-a a servi-
ço dos interesses nacionais
e da melhoria da .sociedade
peruana". Assinam a nota,
entre outras, a Sociedade
das Indústrias e a Associa-
ç~o da Indústria Automo-
bilistica,

No porto de Chimbote. um
operário foi morto e outros
11) feridos em violentos in-
ciderites com a política.

uatorianos
preferem nova
Constituição

Quito — O novo projeto equatoriano de Cons-
tituição foi aprovado ontem à noite no plebiscito
realizado no pais. O novo texto obteve 41,94r; dos
1509 071 votos 1632 901 volosi contra 33,36-;;.
1523 499 votosi dados ao outro projeto, que refe-
ria-se á Constituição de 1945, reformada. Os votos
nulos somaram 22,99';. (346 972 votosI, registran-
clo-se l,70r; de votos cm branco I25G39 voto.si. O.s
votos nulos são atribuídos à influência exercida
pelos correligionários do ex-Presidente José Ve-
lazeo Ibarra.

Dezessete pessoas, entre as quais o lider popu-
lista e candidato à Presidência da República. As-
sad Bucaram, foram presas em Quito e Guaiaquil,
acusadas de violar a disposição governamental
que proibia qualquer tipo de propaganda a partir
das 18h de sábado.

Políticos presos
Entre os detidos estão Júlio César Trujillò, di-

rigente de uma fração do Partido Conservador;
Oswaldo Hurtado. lider democrata-cristão e o ex-
Ministro das Finanças Luis Gomez Izquierdo, pre-
sidente da União Nacional Democrática. Eles po-
derão ser condenados a cumprir de 8 a 15 dias de
prisão e, apesar das gestões de vários políticos,
não foi possível conseguir sua libertação até as úl-
limas horas de ontem.

O.s eleitores dirigiram-se às urnas desde cedo
para escolher qual das duas Constituições ciabo-
radas pelo Governo vai reger o pais. De modo ge-
ral. o referendo transcorreu sem grandes inciden-
tes, embora, segundo informações não confirmadas
oficialmente, em Riobamba, Capital da província
andina de Chimborazo. a 250 quilômetros ao Sul
de Quito, houve distúrbios e uma pessoa ficou fe-
rida, quando interveio a policia para dispersar
grupos de indígenas. Nenhuma autoridade foi en-
contrada para confirmar a versão do incidente,
divulgada por uma emissora de rádio que não se
Identificou.

Um primeiro passo
apático e incerto

Pcfic Fajardo
Especial para o JB

Quilo — Esta é a segunda vez na história que
o.s equatorianos são convocados para um referendo.
A primeira foi em julho de 1869, durante o Gover-
no de Gabriel Garcia Moreno, para que aprovassem
ou não a Constituição de 1869, que seus opositores
chamam de a carta negra.

Houve outras tentativas fracassadas de convo-
car plebiscitos: o Presidente Carlos Júlio Aroseme-
na quis que o povo opinasse sobre a ruptura de re-
laçócs diplomáticas com Cuba, mas o Supremo Tri-
bunal Eleitoral considerou inaplicável o procedi-
mento; a Junta Militar que governou o país de
1963 a 1966 tentou, sem êxito, uma aprovação pie-
biscitária das reformas feitas em vários artigos da
Constituição de 1946: em 1972, Velasco Ibarra quis
realizar uma consulta .sobre a Constituição de 46
com suas reformas, mas foi derrubado antes pelo
General Guillermo Rodriguez Lara.

Retlemoçralização
A nível latino-americano, é a 23,a vez que o

povo é convocado para um plebiscito, a fim, salvo
raras exceções, de aprovar emendas constitucio-
nais. O Uruguai detém o primeiro lugar com sele,
seguido do Chile com quatro, Peru, Equador e Re-
pública Dominicana com duas, e Argentina, Brasil,
Bolivia, Colômbia, Guatemala e Venezuela eom uma.

Ontem, o plebiscito mobilizou 1 milhão 667 mil
554 equatorianos maiores de 18 anos c alfabetiza-
dos, esperando-se que mais de 60r; tenham depo-
sitado o seu voto nas 4 mil 117 seções eleitorais dis-
tribuidas pelas 20 Províncias deste pequeno pais de
6 milhões 521 mil habitantes.

A verdade é que os equatorianos deram este pe-
queno passo para a democracia um tanto apática
c desorientadamente, talvez por desconfiança ou por
não perceber o seu alcance. Eles se acham no li-
mi ar do que os militares chamam de "processo de
reestruturação institucional", que começou a ganhar
corpo a Io de junho de 1976 quando o então Minis-
tro do Interior, General Levoyer, leu através de uma
cadeia d reádio e televisão a decisão das Forças Ar-
madas de devolver o país ao regime de direito, des-
crevendo as medidas que tornariam viável esse re-
torno à democracia institucional.

A apresentação dcs.se processo de "reestrutura-

ção jurídica do Estado" foi o seu último ato oficial
como Ministro, cabendo a seu sucessor, Coronel Bo-
livár Jarrin, a execução das diversas fases, que co-
mecou com a renovação das carteiras de identidade,
durante 10 meses, e o processo de recenscamento
eleitoral das pessoas inscritas até 10 de selembro
do ano passado.

O segundo passo foi a integração das três co-
missões jurídicas para elaborar um conjunto de leis
que conduzam a uma nova ordem institucional. A
primeira, presidida por Carlos Cucva Tamariz, ela-
borou o novo texto constitucional, que ontem en-
frentou o da Constituição de 1945, reformada. A se-
gunda, chefiada por Ramiro Borja y Borja, prepa-
rou as reformas à carta de 1945. E a terceira, cujo
presidente é Oswaldo Furtado, foi autora da lei do
referendo agora em vigor, dos projetos de leis elei-
torais para cada uma das Constituições, e de uma
lei de Partidos políticos.

Também foi necessário estruturar o Supremo
Tribunal do referencio, responsável pelo proces-
so de consulta onlem realizado, tarefa essa con-
fiada ao ex-Presidente Galo Plaza e a um grupo
de personalidades da direita, esquerda c do centro.

Esse tribunal foi encarregado de convocar o
plebiscito e difundir o.s textos dos dois projetos
constitucionais. Foram também distribuídos entre
a população, milhões de posters e folhetos colori-
dos para preparar o pais e incentivá-lo a partici-
par ativamente do referendo. Alem disso, foram
impressos folhetos com historietas adequadas a es-
se fim e o primeiro ator cômico do pais gravou um
disco com passagens alegres sobre o processo de
consulta.

Contudo, o eleitorado mostrou-se desconcerta-
do. porque teve pela primeira vez que escolher
uma Constituição cujo texto, em sua grande maio-
ria, desconhece. Até agora, as Constituições que te-
ve, durante a sua curta vida independente, foram
elaboradas c executadas por Assembléias Consti-
tuintes. Acresce que alguns eleitores ainda não lia-
viam participado ate agora de eleições de qualquer
natureza, e outros apenas das de junho de 1970.

W,nliiinilon/UPI

Antes da cerimônia, Carter recebeu Ford e Nixon, que desde a renúncia não fora à Capital

Homenagem a Hubert Humphrey
reúne políticos e comove o país

Washington — Durante a
homenagem .fúnebre a Hu-
bert Humphrey, de quem a
C a p i l a 1 norle-amcricana
despediu-se ontem na ro-
tunda do Capitólio, o Pre-
sidente Jimmy Carter afir-
mou que "a alegria de sua
memória durará muito mais
que a dor e o sofrimento de
sua partida"."Ele era o mais amado de
todos os norte-americanos",
disse Carter, que. com Ro-
salynn, acompanhou a viú-
va de Humphrey. Muriel, na
subida da longa escadaria
do Capitólio, antes da ceri-
mònia. Os ex-Presidentes Ri-
chard Nixon e Gerald Ford
e a viúva de Lyndon John-
son, Lady Bird. assistiram
às últimas homenagens ao
Senador.

HOMENAGEM

Cerca de 55 mil pessoas
esperaram na fila. debaixo
de frio intenso, para passar
em frente à urna coberta
com a bandeira americana.
Depois da cerimônia fúne-
bre, o corpo de Humphrey
foi levado no avião presi-
dcncial Air Force One para
Minnesota, onde ficou ex-
posto durante a noite de on-
tem. O enterro será hoje
no cemitério de Lakewood,
em Minneapolis.

Durante as solenidades
em Washington. Muriel sen-
tou-se ao lado de Carter,
que segurava sua mão. Do
lado direito do Presidente
estava Rosalynn, e na fila
atrás estavam os ex-Prcsi-
dentes Richard Nixon e
Gerald Ford, com a mulher
Betty. Pat Nixon não acom-
panhou o marido cm sua
primeira viagem à Capitai
desde que renunciou, há três
anos e meio.

No elogio fúnebre, Carter
disse que a maior qualida-
de de Humphrey era a de
saber "realmente amar".
"Sempre falou pelo fraco,
pelo faminto e pelas viti-
mas da discriminação e po-
breza. Na época de grande
crise social, 30 anos atrás,
sua voz foi a primeira a ser
ouvida, exigindo sempre os
direitos humanos básicos

para todos. Sua voz clara,
forte c apaixonada, pedia a
união na luta pela igualda-
de de direitos para o povo
negro votar, conseguir em-
prego, ir á escola e ter um
lar".

LÍDER INTERNACIONAL

Estadistas de todo mim-
do prestaram tributo ao Se-
naclor Humphrey, destacan-
do-o como lider político in-
ternacional, que se preo-
cupava com os direitos dos
pobres e sem privilégios. O.^
dirigentes estrangeiros que
se reuniram com o Senador
durante as missões que rea-
lizou para Lyndon John-
son e outros presidentes
americanos elogiaram sua
dedicação e amizade.

"O povo dos Estados Uni-
dos perdeu um grande Se-
naclor e muitos de nós um
grande amigo", afirmou o
ex-Chanceler alemão Willy
Brandi. "Todos sentimos
que o inundo ficou mais po-
bre. Seu nome será sempre
vinculado à luta pela paz
e a justiça, e a uma vida
com dignidade", destacou.

Em mensagem enviada a
Carter, o Premiei- britani-
co James Callaghan afir-
mou que o Senador "deu a
todos um exemplo de bri-
lhante coragem e fé em
seus correligionários". Em
Atenas, o presidente do
Parlamento, Dimitrius Pa-
paspyrou, clogiou-o como"um grande amigo que em
horas de dificuldade per-
maneceu a nosso lado e
apoiou nossos direitos".

A agência soviética Tass
relatou a morte de Hum
phrey entre críticas e elo-
gios. "Como Vice-Presiden-
te, expressou apoio à poli-
tica agressiva dos Estados
Unidos no Vietnã, que re-
sullou em sua derrota nas
eleições presidenciais de
1968". Por outro lado. a
Tass acrescentou que "nos
últimos anos, Humphrey
agiu como um político só-
brio, que compreendia o pe-
rigo da corrida armamen-
lista e que se pronunciou
pela poliliea da dctcnle".

Washlrifllon/UPI

Carter permaneceu ao lado da viúva, Muriel

Na; despedida do liberal,
o momento de conciliação

A'. I). Sjniiol.a
Correspondente

Washington -- Oito soldados desceram lenta-
mente as escadarias do Capitólio carregando os
restos mortais de Hubert Horatio Humphrey, Se-
nador da República, três vezes candidato à Presi-
déncid, homem que sempre sorriu cm público mes-
mo sabendo que ia morrer na próxima semana.

Na manhã gelada de Washington as cerimônias
fúnebres, transmitidas cm cadeias de televisão,
atraíram políticos e o poço. e em poucos momen-
tos de sua vida nacional os Estados Unidos para-
ram, como ontem, para uma despedida tão dra-
mática.

Hoje. em Minneapolis, Humphrey será sepul-
tado. E houve indulgência até para a presença de
Richard Nixon nesta cidade, o homem que o der-
rotou numa campanha eleitoral para a Presiden-
cia pela estreita margem de 0,1'Yi. Rivais na vida,
Nixon em sua agonia política várias vezes conver-
sou com Humphrey nos últimos meses, quando o
Senador já sabia que eslava condenado à morte
pelo câncer. E só o tempo c a indulgência humana
explicarão essa estranha forma de solidariedade
entre ambos.

Humphrey. democrata de Minnesota, morreu
lentamente, e todos os que o viram presidindo as
sessões do Subcomité de Assistência Externa do
Senado puderam assistir ao doloroso espetáculo de
um corpo que definha aos poucos, preservando, po-
rém, um cérebro sempre lúcido. Submetido a um
tratamento quimioterápico intenso, o Senador em-
palideceu e emagreceu )nuis rapidamente nos úl-
timos meses do ano passado, quando a junta mé-
dica que o examinou decidiu suspender uma ope-
ração impossível, e ele soube afinal que estava
condenado.

Mesmo ussim, em cada momento de recupera-
çko, curta que fosse, o Senador voltava à vida po-
lítica ativa, telefonando, conversando, procurando
exercer influencia e apertando mãos nos corredo-
res. até dos desconliccidos. Com câncer, disputou
a liderança da maioria com o Senador Robert
Byrd, homem cuja origem humilde não gerou uma
ideologia tão liberal quanto a sua. Por isso os co-
menlarislas políticos e o.s peritos que analisam o
jogo intenso de forças e do Poder nesta cidade
acham que a morte do Senador dr. Minnesota e
padrinho do Vice-Presidente Mondale deixou um
vácuo difícil de preencher.

Contraditório em muitos aspectos icomo. por
exemplo, cm seu apoio d guerra do Vietnã'. Hum-
phrey foi, entretanto, um campeão de plataformas
políticas liberais. Foi através de seu Subcomité que
escapou para o público o relatório do Departamen-
to de Estado sobre direitos humanos, e foram nas
suas audiências que se levantaram algumas das
mais complexas questões envolvendo a política ex-
terior americana.

O Senador manteve-se ativo ale o último ma-
mento, c ainda na quarta-feira passada, segundo
um dos seus auxiliares, esteve trabalhando num
projeto de reorieniação du ajuda externa dos Es-
tados Unidos, disputando com avidez cada momen-
to da vida para produzir qualquer coisa de útil.
De seu gabinete saiu uma proposta de lei visando
ao pleno emprego — em colaboração com o Sena-
dor Hawkins — em tramitação no Congresso, e ôr-
fãos ficaram também o.s membros do singular seg-
mento do Partido Trabalhista de Fazendeiros De-
mocralas cm Minnesota, entidade sem precedentes
na vida partidária deste pais. resultante de uniu
convenção presidida por Humphrey em 1944.

Além de sua atuação no Subcomité de Assis-
lèhcia Externa, ele era lambem chairman de um
Subcomité de Agricultura, o que abre sucessões
disputadas por republicanos e democratas em ai-
guns dos postos de maior projeção nacional e in-
ternacional.

A falta do Senador Humphrey se fará também
sentir na passagem do projeto de lei de energia do
Presidente Carter no Senado, quando o Congresso
reabrir no próximo dia 10, c sobretudo no novo
Tratado do Canal do Panamá, onde o peso espe-
cijico de sua influência seria talvez decisivo.

Otimista por excelência, o Senador, que recc-
berá hoje as últimas homenagens em. sua terra na-
tal. tinha por lema o ativismo constante. No Sena-
do. sua cadeira vazia será. pela fatalidade de uma
lei política, preenchida automaticamente, pois n
Poder não admite o vazio. O i/ue se pergunta aqui.
e se será ocupada com o mesmo valor.
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Walters faz
acusações
a Le Duc Tho

Nova Iorque — De acordo
eom o General ida reservai
Vernon Walters. o diploma-
ta vietnamita Le Duc Tho,
que negociou com os Esta-
dos Unidos o cessar-fogo
em 1972, sugeriu na época
que o.s americanos assassi-
nassem o Presidente Ngu-
yen Van Thieu, do Vietnã
do Sul.

Walters contou à revisia
Newsweek inte rnational
que, quando participava da
delegação americana que
em Paris negociava a paz
com os norte-vietnamita.-,
ouviu Tho dizer a Kissinger,
referindo-se a Thieu: "Os
senhores sabem o que fazer.
Livrem-se dele".

Kissinger perguntou: "O
senhor quer dizer que deve-
mos matá-lo?" E Tho res-
pondeu: "Sim. mas os se-
nhores não precisam incluir
isso no acordo".

O episódio está na auto-
biografia dt Walters, Silcnl.
Mtssións. O General, que já
foi vice-diretor da CIA,
hoje assessora uma empresa
petrolífera.

Chamorro foi
morto por
500 dólares

Manágua — Domingo Ace-
vedo, o pistoleiro profissio-
nal que matou com três ti-
ros o jornalista Pedro Joa-
quim Chamorro (diretor do
jornal l.a Prensa de Maná-
gua e principal critico da
ditadura de Anastasio Sa-
mozai. recebeu, na verdade,
500 dólares pelo "trabalho".
E confessou ontem que nem
linha ouvido falar de Cha-
morro.

Apenas aceitou a "larefa"
encomendada do Silvio Pe-
na e René Vega, que foram
a Leon "contraia-lo". Expli-
cou que cie e Vega que in-
lerceptaram o carro dirigi-
do por Chamorro, no dia 10
de laheiro e ele então des-
ecu e disparou três tiros.
Depois fugiram, mas. mes-
mo ferido, Chamorro saiu
em perseguição c acabou
batendo na traseira do car-
ro dos assassinos.

Os dois foram obrigados a
mudar de carro, passando
para o de Silvio Pena, que
vinha logo atrás. Chamorro
não resistiu aos ferimentos
e morreu ali mesmo. Outro
cúmplice do crime, Harold
Cedeno. encarregado de vi-
giar todos os passos do jor-
nalista para que o atenta-
do fosse planejado, recebeu
pelo trabalho um a utomó-
vel novo.

EUA e Cuba
negociam
fronteiras

Washington — Os Esla-
dos Unidos e Cuba nego-
ciarão, a partir dessa sema-
na. cm Havana, as modali-
dades de aplicação do Tra-
lado sobre Navegação Ma-
ritima no Estreito da Fló-
rida, que estabelece a fron-
teira marítima entre os dois
paises e que deverá ser res-
peitado por dois anos, en-
quanto aguardam sua rati-
ficacão pelo Senado norte-
americano.

Esse é o primeiro do-
cumento internacional fir-
mado entre os dois paises
desde 1961, quando os EUA
romperam relações diplo-
maticas com Cuba. A ini-
ciativa é considerada, pelos
observadores, como mais um
dos "pequenos passos" da
estratégia de Jimmy Carter
com vistas a uma aproxi-
mação com Cuba.

Sadat e
(lar ter
ditam moda

Nova Iorque Jimmy
Carter e Anwar Sadat lide-
ram a lista dos homens mais
bem vestidos do mundo, se-
gundo a Fundação de Moda
dos Estados Unidos, para
quem o Presidente america-
no "esta agora mais de
acordo com a dignidade de
seu alto cargo".

Quanto a Sadat, a Funda-
ção o destaca como diplo-
mata modelo. "Sua exatidão
em todas as ocasiões, com a
cuidadosa atenção à Cami-
•sa. à gravata e ao estilo do
colarinho, atrai olhares e
fascina as pessoas", diz o
boletim da organização, que
é sediada cm Nova Iorque.
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Investigação Doméstica
O Presidente Ernesto Cicisel acaba de enviar

projeto de lei ao Congresso Nacional para equa-
cionar uma questão fundamental: o poder de
investigação do Tribunal de Contas da União só
poderá ser aplicado às empresas em que a União
detenha a maioria das ações ordinárias, ou se-
ja, aquelas cm que têm direito de voto.

Fica, dessa forma, superada uma nociva
versão dada pela Procuradoria do TCU que, ao
interpretar o Artigo 7 da Lei 6 223, de 14 de ju-lho de 1975, não só advogou a fisealização do
TCU em empresas onde recursos públicos for-
massem maioria, independentemente do conti-o-
le acionário, como chegou à insensatez de reco-
mondar a investigação sobre qualquer empresa
onde houvesse qualquer tipo — em qualquer
quantidade — de participação de recursos da
União.

O projeto de lei do Presidente Geisel terá
a saudável conseqüência de restabelecer as ba-
ses de confiança mútua que devem existir en-
tre sócios privados e estatais. A jurisprudência
que o TCU pretendia firmar criava inevitável-
mente um clima de ressentimento entre empre-
sários privados, que se viram, de uma hora para
outra, obrigados a se submeterem a uma investi-
gação que não conheciam no momento em que
aceitaram a sociedade do Estado. E se soubes-
sem, renunciariam aos recursos que o novo só-
cio aportaria, na maioria dos casos.

Além disso, o projeto de lei vem restabelc-
cer um principio consagrado pela Lei das S.A.,
encomendada e aprovada neste Governo, c que
o TCU pretendia revogar, ainda que parcialmcn-
le. Está embutida ha Lei das S.A. a distinção en-

tre o empresário c o capitalista, entre o criador
de oportunidade de negócios, o aglutinador de
recursos c homens em torno de um empreendi-
mento lucrativo, c quem o financia. É a mo-
dérna tipologia que permitiu às economias ca-
pitalistas mais amadurecidas transformar le-
giões de pequenos acionistas cm defensores da
livre iniciativa. Por isso, a Lei das S.A. estimula
a emissão de ações preferenciais, facilitando a
preservação do controle por um número menor
de ações ordinárias. Exatamente para que se
estimule o ingresso de um grande número de
acionistas capitalistas, mas sem direito a voto.

A interpretação do TCU evidentemente ini-
bia a proliferação de ações preferenciais. Dava
ao empresário, pelo menos àquele que costuma
recorrer às fontes públicas de financiamento,
que a melhor maneira de evitar a indevida fis-
calização do Estado era preservar o maior nú-
mero possível de ações ordinárias. A Lei 6 223
foi baixada na esteira de uma série de repor-
tagens chamando a atenção do Governo para
um típico fenômeno das sociedades burocráli-
cas: a mordomia. E é sobre as mordomias que
o TCU deve concentrar-se, zelando pelos recur-
sos da União em cada rubrica, em cada conta
dos balanços das empresas em que o Governo,
de fato, detenha a maioria de ações ordinárias.

Para as empresas privadas, há outros tipos
de vigilância, sendo absolutamente dispensável
a contribuição do TCU. Uma delas é a Comis-
são de Valores Mobiliários, gerada na Lei das
S.A. Não há a menor dúvida de que o projeto do
Presidente Geisel desonera um bom número de
empresários brasileiros de uma grave preocupa-
cão.

Legítima Defesa
Conhccc-sc, finalmente, a posição do Go-

verno norte-americano relativamente à partici-
pação dos Partidos Comunistas em Governos dos
países democráticos da Europa. Tardia, roçan-
do pela impertinencia, a atitude, por tima vez,
é clara c insofismável: os Estados Unidos são
contrários a essa participação mesmo que tais
Partidos exibam as vestes pudicas do euroco-
munismo.

Tudo deve ter sido feito c tentado para evi-
tar esta quase ingerência na evolução da situa-
ção italiana. O fato de se chegar à difusão do
comunicado oficial e de ter-se escolhido para
tanto a própria Embaixada em Roma significa
que o Presidente Carter considerou inadiável a
tomada de posição. Destina-se ela, cm primeira
mão. à Itália mas serve igualmente para medi-
tação dos políticos franceses, dos portugueses c
dos espanhóis, que se debatem em tentativas e
tentações muito semelhantes às de Berlinguer
e de Andreotti.

A aparente transigência manifestada até
agora por Washington, relativamente a esta fa-
ceta da escalada comunista através das estru-
furas legais das instituições de seus aliados eu-
ropeus, não está, ao contrário de quanto possa
pensar-sc ou dizer-se, em contradição com a ati-
tude que acaba de assumir. Democraticamente,
os Estados Unidos consideram inevitável e ne-
cessaria, até a convivência com os comunistas,
já que, através do voto, se verificou que, nesses
países, eles são uma das componentes da socie-
dade politica.

Mas, daí a partilhar com eles as responsa-
bilidades de Governo, vai um passo que não po-
de dar-se conscientemente, sem de um ou outro
lado se cair cm contradição insuportável. É que
não se conseguiu ainda, nem através dos mala-
barismos verbais dos curocomunistas, conciliar

liberdade com totalitarismo, democracia com di-
tadura, personalismo com burocracia, proprie-
dade e iniciativa privada com eslatização, con-
vergência social com luta de classes, soberania
nacional com internacionalismo proletário, Icgi-
Umidade popular com legalidade revoluciona-
ria, valores éticos com revolução permanente,
direitos humanos com o despotismo de mino-
rias artificialmente privilegiadas.

Esse o fosso que separa o mundo dos ho-
mens livres e o dos robôs. Que foi alternada-
mente preenchido pela guerra-fria, pelo equilí-
brio do terror, pela convivência pacífica, pela
distensão. Assim se abriram as comportas do
poder democrático aos próprios inimigos da de-
mocracia, em nome de uma tolerância que se
mantém coerente ao ponto de permitir que en-
trem no jogo mesmo aqueles que apregoam co-
mo sua meta política a implantação da anti-
democracia.

Nunca, porém, nem sequer na Itália, um
Partido Comunista atingiu o Poder pelo voto
popular. Daí as diversas táticas usadas para
partilhas e coligações governamentais, que vão
desde os curocomunismos às frentes c progra-
mas eleitorais comuns. Táticas que têm obtido
êxitos mensuráveis pelas posições que consegui-
ram em cada um dos quadros nacionais cm cau-
sa, e constituem já ameaça não só para o mundo
político ocidental como para os diversos dispo-
sitivos em campo para obstar ao avanço militar
do Pacto de Varsóvia.

Era o momento — o último momento — de
opor um clique, ao menos simbólico mas exem-
plar, a uma manobra que apenas liminarmente
se ocupa da Itália ou da França, da Espanha
ou Portugal, e que visa — indiretamente e a
longo prazo — a destruir as defesas políticas e
militares de todo o Ocidente.

Perigo de Asfixia
Uma boa idéia foi lançada cm Niterói no

que respeita ao talvez mais impopular dos tri-
butos: a Prefeitura decidiu, sob a inspiração de
reduzir o Imposto Predial, proceder a uma revi-
são geral. Quem paga demais será beneficiado
_ quem está favorecido se reajusta para cima.
0_ aspecto mais importante no caso c a disposi-
ção do administrador cm recorrer a outro mé-
todo que não a simples aumento. Como um re-
flcxo dessa iniciativa, o Prefeito Marcos Tamoyo
proclamou o direito do carioca ao reexame tii-
butário que todos os proprietários podem pedir.
Resta saber se o recurso será apenas uma for-
malidade ou se prevalecerão critérios objetivos c
Urbanisticamentc procedentes.

Caberia também à atual administração im-
portar da antiga capilal do Estado do Rio o le-

que de incentivos à construção de edifíciós-ga-
ragem. Se o homem parece condenado a convi-
ver com o automóvel por tempo incerto mas pre-
sumivelmente longo, o melhor será cuidar para
que os veículos só ocupem espaço nas vias pú-
blicas quando em movimento. O déficit de ga-
ragem nos edifícios só encontra solução no au-
mento da oferta de vagas nas garagens que pre-
cisam proliferar. As grandes cidades do mundo
estão ocupando, abaixo do solo, os espaços ca-
vados com uma convicção que nos falta. Em
Genebra, nada menos de seis andares estão sob
o lago. c no Rio, mesmo sem utilizar a Baía de
Guanabara, há muita praça a aproveitar. A
conjugação de incentivos poderia inverter a cs-
cassez de espaço o desafogar as ruas.

Erro Reconhecido
Uma espécie de culpa múltipla pode ser

identificada na co-responsabilidade pela morte
do engenheiro sexagenário, levado ao suicídio
pela mágoa de uma suspeita pública. É da pró-
pria natureza do trabalho policial suspeitar
sempre motivos ocultos. A morte de uma ado-
Icsccntc de 14 anos, no apartamento de um ho-
mem idoso, por ser acidental não se livrou de
uma hipótese preliminar para seu esclarccimen-
to. O único erro da autoridade policial terá sido
a declaração da suspeita.

No aspecto ético criado pela conjugação do
coincidências — a menina tanto podia ter sido
vítima da cardiopatia congênita quanto de aci-
dente com o escapàmento do gás no aparelho
defeituoso — torna-se necessário estender a res-
ponsabilidade moral também aos veículos de di-
vulgação que propalaram a suspeita mesmo an-
les de verificado seu fundamento.

Pelo aspecto chocante do desfecho, a socie-
dade, que participou de uma difusa mas gene-
ralizada suspeita em relação à morte da meni-
na, tornou-se também culpada. O peso brutal
dos fatos irreparáveis comporta, no entanto,
uma reflexão que possa ressarcir pelo menos em
parte uma culpa coletiva. Cumpre evitar para
o futuro, como uma rotina policial e para a im-
prensa, a repetição de tornar pública uma sus-
peita antes que esteja pelo menos configurada
cm indícios.

O irreparável na autoridade policial terá si-
do não o exercicio da suspeita, mas a sua difu-
são extemporânea. A culpa da imprensa foi a de
transformar uma observação talvez casual cm
dado indicativo de convicção policial. A suspeita
pública acuou o envolvido na teia das circuns-
tanciàs casuais e um sentimento íntimo ferido
fez o resto. _ um erro de muitos que só pode ser
reparado pela sua não repetição.
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Cartas
Coiniúrl

Foi com espanto que li no JB
a resposta da Comlurb à minha re-
clamação. Sr Prefeito: não adianta
o Sr fazer apelos ao povo para que
o ajude na luta contra o suborno
e a corrupção, enquanto existirem
chefes com estreita mentalidade,
preocupados apenas em livrar a ca-
ra e não apurar responsabilidades
de seus subordinados.

Isso não era caso para jornais
e, sim, para o chefinho resolver in-
ternamente. Que pode fazer o povo
indefeso, diante dessa máfia? Ele
tem é de pagar caladinho, porque,
diante de uma reclamação, acon te-
ce o que ocorreu comigo: paguei
em dobro, como castigo.

Não sou nenhuma leiga e não
jogaria 40 sacos cheios de entulho
na rua, inclusive, o assessor que c.s-
creveu ao JB não tem a menor
noção de proporção, pois 40 sacos
encheriam todo um quarteirão. As-
sim mesmo, eu pagaria a multa de
Cr$200, criada pelo vigilante e zelo-
so fiscal, se, antes, ao ligar para a
Comlurb, o funcionário Júlio, muito
educado, não me aconselhasse a
não pagar um tostão, pois cobran-
ças e multas são enviadas pelo cor-
reio e que eu procurasse saber o
nome do fiscal.

Náo recebi nenhuma guia, con-
forme foi declarado; recebi, .sim,
uma folha de bloco, com o nome c
a quantia, sem assinatura e sem
carimbo. O assessor pagaria a um
guarda que batesse á sua porta,
com uma quantia escrita numa fo-
lha de bloco do Detran? Pela carta
que escreveu, acho até que pagaria.

Não tente a Comlurb inverter
os papéis e tapar o sol com a penei-
ra. Todos sabem que essa próspera
indústria do lixo não livra a cara
de ninguém. Se cometi a infração,
o auto tinha de ser lavrado na ho-
ra e a multa enviada pelo correio.
Por que .só 10 dias depois, ante a
recusa de propina, é que chegou a
multa, em mãos do mais conceitua-
do funcionário da Comlurb?

Estou á disposição para qual-
quer esclarecimento. Só não admito
que mintam e que duvidem de mi-
nhas palavras. Tudo o que escrevi
c verdade e tenho testemunhas. —
Edna Villas-Boás — Rio de Janeiro.

Medico esclarece

Na qualidade de medico, venho
esclarecer alguns pontos sobre a
carta enviada ao JORNAL DO
BRASIL sob o titulo Vitória dos
médicos, publicada no dia 11/1/73,
feita por alguém que se assina Ro-
berto Porto.

Temos nós, médicos atuantes,
que aplaudir a ordem do Ministro
da Saúde. Sua portaria teve a fina-
lidade, conforme já divulgado por
toda a imprensa falada e escrita,
de impedir abusos na venda indis-
criminada de- medicamentos, na
grande maioria das vezes aconse-
lhados por leigos. Estes, no entan-
to, náo têm condições de saber
além da indicação e, principalmcn-
te. desconhecem os efeitos colate-
rais de certos medicamentos.

Não houve, como mencionou o
referido leigo, o intuito de se pen-
sar que o médico estaria sendo be-
neficiado de forma direta com tal
ato louvável.

Protestamos contra alguém que
não respeita uma profissão nobre
c sacrificada como a de médico,
que, para ter «ra padrão de vida
razoável, tem de trabalhar horas
a íio. sob condições de stress, não
tendo, por conseguinte, condições
de levar uma vida regrada.

Por que nos atacar publica-
mente, Sr Roberto?

Certamente, um dia o Sr vai
precisar de um de nós e garanto
que vai ser bem atendido, pois nos-
sa classe, embora não .sejamos

prósperos, o atenderá bem. Medite
sobre o que escreveu. Mario de Fi-
giieircdo Filho — Rio de Janeiro.

Paranapuã
Peço transcrever a denúncia do

jornal Ilha Noticias, de 5 a 10 de
janeiro, que exprime meu apoio a
essa sofrida c abandonada Ilha do
Governador e pode servir de alerta
ás autoridades."Paranapuã afronta as autori-
dades e desrespeita o público. De
abuso em abuso aos seus usuários,
ante a inexistência de fiscalização,
a Empresa Paranapuã, concessio-
nária das linhas Castelo, Saens-Pe-
na, Madureira, Bonsucesso e Itaco-
lomi, retirou, no dia iv, a partir das
201"., todos os carros de tráfego, pa-
rá náo pagar horas extras aos mu-
toristas.

Assim, além dos serviços pre-
cários que presta á população da
Ilha, a empresa mostra uma outra
face com relação ao pagamento do
seu pessoal, pretendendo que moto-
ristas e trabalhadores trabalhem
de graça, para que ela enriqueça
cada vez mais.

Muito ciosa dos direitos sobre
as linhas que obteve por concessão,
às quais serve da pior maneira que
se possa imaginar, a Empresa Pa-
ranarxiá afronta as autoridades e
desrespeita o público, dando a im-
pressão de que está convicta de sua
intocabilidade, no que diz respeito
às sanções, certa de que jamais se-
rá incomodada, por pior que seja
o serviço que ofereça. João
Henrique da Silva Sousa — Rio de
Janeiro.

Inativos

Rcportando-mc à carta de Di-
lermandu Duarte Cox, publicada no
JB de 2G de dezembro, sob o titulo
Desrespeito à Justiça, desejo con-
gratular-me com o referido inativo,
que, embora avançado cm idade,
ainda tem energias e pertinácia na
defesa dos seus direitos.

A carta mostra a intransigência,
a má vontade e a prepotência de
certas autoridades de órgãos infe-
riores, que se negam a executar de-
cisões de juizes e ministros do Po-
der Judiciário. E' a subversão das
atribuições constitucionais que tais
autoridades tentam implantar nes-
te pais que se diz democrático. Es-
pezinham mandamentos da Consti-
tuição como se esmagassem nocivos
insetos. Desconhecem que. na nossa
República Federativa, a atual
Constituição, ainda não revogada,
estabelece que os poderes da União
são independentes e harmônicos
entre si.

Embora o Tribunal de Contas
da União tenha delegação constitu-
cional para julgar a legalidade das
concessões de aposentadorias, esse
julgamento se restringe somente às
medidas iniciais, não dependendo
de sua decisão as melhorias poste-
riores, como é o caso do colega Di-
lermando Cox.

E que dizer do diretor-geral do
DASP, recordista no desrespeito às
decisões superiores? E nada lhe
acontece, embora milhares de apo-
sentados in justiçados estejam ob-
tendo vitórias em mandados de se-
gurança. Os pareceres L-70/ 75,
L-101/ 76 e L-15Õ/ 77, do Consultor-
Geral da República, continua m
desrespeitados pelo diretor do
DASP. O mais incrível, ainda, é que
esses pareceres foram e continuam
aprovados pelo Presidente da Re-
pública.

Esperamos que. no próximo
Governo, o cumprimento às leis e
à Carta Magna, o reconhecimento
a independência dos poderes e aos
direitos humanos sejam a bússola
permanente que indicará o rumo
certo para levar esta nação ao ver-
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dádeiró plano de soberania e res-
peito que ela merece. José Lopes
Filho — Juiz de Fora (MG).

Correios e aposentados
Filho de funcionária aposenta-

da da ECT, com 80 anos, protesto
contra recente ato do diretor-geral
da empresa — Brigadeiro Adwaldo
Botto — que suspendeu o pagamen-
to dos aposentados na rede banca-
ria, obrigando-os a comparecer à
tesouraria da Rua lv d. Março, on-
de as filas são sempre grandes e
intermináveis (...) Joffrc Ferreira
— Rio de Janeiro.

Matrícula e idade
Minha filha, nascida em 1"

de novembro de 15)09, não pode se
submeter ao concurso de seleção
à 2a. série do Io grau do Colégio
Fernando Rodrigues da Silveira,
da UERJ, pois só serão admitidas
crianças que no máximo comple-
tem oito anos no decorrer de 1978.
Ocorre que as normas oiiciais (or-
dem de serviço 23/75 do Depto.
Geral de Educação, da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura)
dispunham que a matricula nova
para o ensino do Io grau na rede
oficial se faria com prioridade le-
gal para crianças de sete a 14
anos, completos até 29/02/76. Des-
ta forma em 76 ela não pôde cur-
sar a Ia. série oficiàlmonte, só o
fazendo agora em 77. No Colégio
de Aplicação Fernando Rodrigues
da Silveira o ensino é pago. Luis
Carlos Martins — Rio (lc Janeiro.

Trem para Madureira
... "a RFFSA suprimi- as bal-

doações dos trens dos ramais de
Sta. Cruz e Japeri em Deodoro,
transferindo-as para Eng. de
Dentro c Cascadura. Sendo en-
troncamento de vários ramais, a
lógica, o bom senso e a regra mais
elementar de tráfego indica, na-
Utralmente, a baldcação em Deo-
doro, onde vinha sendo feita (...).
Além disso, sem necessidade, Ma-
dureira, considerada o maior cen-
tro comercial do Estado e com
movimento de povo fantástico, foi
também duramente atingida pela
medida sem precedentes (...) A
RFFSA não pode fazer isso com
Madureira. Não há razão. A Ca-
pitai do.s subúrbios merece mais
consideração, pois possui todos os
méritos, recursos e características
e localidade na qual todos os trens
deveriam fazer paradas obrigató-
rias e não ficar dependendo ape-
nas de um para D Pedro II e vice-
versa. Manoel Mendes — Uio de
Janeiro.

t-ilial

O cruzamento das Ruas José
Higino e Clóvis Bevilacqua, na Ti-
jucá, é uma ameaça à segurança
do.s pedestres. O sinal, além de
muito mal localizado, é constante-
mente desrespeitado por motoristas
sem escrúpulo, educação e respeito
humano. Alguns até investem con-
tra o.s pedestres. Acrcsccnte-se que
este sinal está em frente a um co-
légio os escolares catão .sempre
expostos ao perigo e já houve vá-
rios acidentes. Depois, e só depois
de um atropelamento, colocam ali
um guarda que fica por uma ou
duas semanas e depois some. Peço
providências ao Detran e ao.s mo-
toristas, que dirijam com mais
consciência. Pedestre é gente. Dil-
za Valcrio e Souza — Rio de Janei-
ro (RJ).

As cartas tio* leitores scrao publicadas
só quando tivctcm assinatura, nome comple-
to b legível e endereço. Todos est ei dados
serão devidamente verificados.

CORRESPONDENTES

Macapá, Boa Vista, Porto Velho, Rio Branco.
Manaus, Belém, São Luis, Termina, Forlalcia,
Natal, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Cuiabá,
Campo Grande, Vitória, Florianópolis, Goia-
nia, Washington, Nova Iorque, Paris, lon-
dres, Roma, Moscou, Los Angeles, Tóguio,
Madri, Buenos Aires, Bonn « Jerusalém.

SERVIÇOS TELEGRÃFICOS

UPI, AP, AFP, ANSA, DPA. Reuierj, t. EFE.

SERVIÇOS ESPECIAH

The New York Times, The Economisf,
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Fábula nuclear
Rogério (.czar dc Cerqueira Lcilc

jêlíl lobo, com um osso atravessado na gar-
S PS gunta, procurava desespcradamentc
^-J* alguém que tivesse a coragem de ex-
trai-lo. Nenhum animal, entretanto, encora-
java-se à tarefa. Encontrou por fim a cegonha,
a quem, com promessa de grandes recompen-
sas, convenceu a executar a difícil operação.
Aventurou a cegonha, então, seu longo pesco-
ço pela goela do lobo. retirando-lhe o osso.
Solicitou, pois, seu prêmio. Responde-lhe o
lobo, ameaçador: "Criatura ingrata, pedirainda uma recompensa, além da que já obtc-
ve. Não chega ter tido seu pescoço entre os
cientes de um lobo e conseguir retirá-lo ileso?"

Estes últimos três ou quatro anos viram
a indústria de reatores nucleares sofrer uma
grande desaceleração em todo o mundo ocl-
dental.

Em 1972, antes, portanto, da crise do pe-
trólco, a Comissão de Energia Atômica dos
EUA previa para o ano 2000 uma potência ins-
talada de 1 milhão 200 mil megawatts, um
terço das necessidades americanas em elctri-
cidade. Com a crise do petróleo, era dc se es-
perar um aumento do programa nuclear ame-
ricano, pois, contrariamente ao que acontece
com o Brasil, os EUA dependem em 90A, de
sua energia elétrica de combustível fóssil,
principalmente petróleo. Todavia, já em 1975,
o número de cancelamentos de ordens parafabricação de reatores nucleares ultrapassava
o número de novas encomendas, indicando a
grande desaceleração que a indústria nuclear
vinha sofrendo. O mesmo acontecia nos de-
mais paises ocidentais e no Leste europeu.

Várias são as causas deste fracasso. Em
primeiro lugar, o crescimento anômalo do in-

vestimento inicial. Lm líiti!), estimava-se o pre-
co do kilowaU instalado em 129 e 124 dólares
para reatores de alta temperatura e água leve,
respectivamente i projetos para centrais de

1 mil Mwatls). Em 1971, as estimativas eram
da ordem de 28t) dólares e, em 1974, atingiam
40Ü dólares. Em 197G, os orçamentos já eram
de 8(J0 a 1 mil dólares para reatores de mesmo
porte, cuja construção se iniciaria naquele
mesmo ano. Para reatores que se iniciam nes-
te ano de 1978, se estima que o.s custos serão
da ordem de 1 mil 200 dólares por kilowatt
instalado. Isto significa que, em menos que 10
anos, o preço dc investimento foi multiplica-
do por 10. Como o preço da matéria-prima
não cresceu na mesma proporção, c como a
evolução tecnológica só poderia ter diminuído
os custos de fabricação, concluímos que, ou a
comercialização foi feita inicialmente com in-
justificável incompetência, ou se procurava
abrir um mercado pela redução artificial dos
preços.

O segundo fator igualmente importante
foi o vertiginoso aumento de preço do com-
bustivel nuclear.

Em 1969, o preço médio do quilograma de
oxido de urânio era de 15 dólares. Já em 1974
estava em torno de 50 dólares e, em 1976, atin-
gia 88 dólares. As estimativas para daqui a
dois anos são de 200 dólares por quilograma.

Enquanto o investimento inicial tenderá
a estabilizar-se, nada nos assegura de que o
preço do combustível não continuará subindo
na mesma proporção que o vem fazendo nos
últimos 10 anos. Assim, se o preço do oxido de
urânio continuar crescendo, nesta mesma pro-
porção, dentro de oito anos atingirá, por uni-

dade de energia produzida, o mesmo valor que
nos custa o petróleo hoje.

Além do preço do oxido de urânio, vem su-
bindo também o preço do enriquecimento do
urânio. Em 19G9, uma unidade de trabalho de
separação custava 26 dólares por quilograma.
Em 1974, 48 dólares e estima-se que, cm 1980,
custará cerca de 100 dólares por quilograma.

O preço do combustível nuclear é uma
composição dos custos do oxido dc urânio com
os custos de enriquecimento, além dos custos
dc fabricação dos elementos, que em 1974-75
eram dc 70 a 75 dólares/kg c, em 1976, de 120
dólares por quilograma.

Não é de estranhar, portanto, que, por mo-
tivos puramente econômicos, tenha advindo
um arrefecimento na indústria nuclear.

Outro fator de decisão igualmente impor-
tante foi o reconhecimento, tardio mas inclu-
tável, de que as reservas de minério de urânio
economicamente viáveis eram insuficientes.
Consideremos o caso dos EUA, onde se plane-
java, em 1969, um potencial instalado de 1 mi-
lhão 200 mil Megawatts até o fim do século.
Esta potência instalada corresponde, a um
consumo de 320 mil toneladas de oxido de ura-
nio por ano. Este valor corresponde às reser-
vas americanas, conhecidas hoje, de minério
com o teor de urânio para o qual estavam os
EUA preparados para beneficiar. Expectativas
otimistas permitem avaliar reservas a serem
descobertas que triplicariam as reservas me-
didas. Entretanto, mesmo assim, o combusti-
vel seria suficiente para tão-somente três anos
de operação das usinas e, obviamente, estas

reservas estariam esgotadas muito antes da
instalação de todas as usinas projetadas.

Ainda um outro fator de arrefecimento
da orgia nuclear foi a questão de- segurança- •
e conseqüente oposição popular.

Com isto tudo. não é de surpreender que
estivesse a indústria nuclear ocidental em
estado de desespero. A indústria alemã era
uni caso típico cm 1975.

Cientistas nucleares, nas instituições
alemães de pesquisa, desviavam sua atenção
para outras fontes alternativas de energia,
mesmo nos Institutos dedicados à energia
nuclear. O desemprego na indústria dc rea-
tores se avolumava, e muitas fábricas ainea-
cavam encerrar suas atividades. Com isto, a
Alemanha perdia um esforço econômico e
tecnológico de muitos anos. Havia sempre a
esperança de que inovações tecnológicas, tais
como o reator de procriação, viessem a reati-
var a indústria nuclear. Seria então neces-
sário um enorme esforço econômico para re-
agrupar a.s forças e competências na área
nuclear.

O contrato cum o Brasil veio dar à Ale-
manha os 10 ou 15 anos que precisava para
esperar e reavaliar a situação. O Brasil não
somente estaria pagando os custos dc desen-
volvimento dos novo.s reatores alemães, como
também se dispunha a manter viva a in-
dústria nuclear alemã. Além disso, sustenta-
ria a pesquisa nuclear daquele pais por uma
ou duas décadas. A cegonha lá estava para
retirar o osso da garganta da indústria nu-
clear alemã.

Para dar a impressão dc que o interesse
alemão era defensável, sem chamar a aten-

cão para os riscos do empreendimento que
naquela época fazia recuar os outros países
e a própria Alemanha, colocou-se no contrato
um item que obrigava o Brasil ao forneci;
misnto cie urânio aquele nais.

Em realidade,
xar de saber que
em urânio e que nossas

1 Alemanha náo podia dei-
o Brasil é um pais pobre

reservas medidas, na
época do estabelecimento do acordo ide 11 mil
toneladasi, eram suficientes para apenas dois
anos de funcionamento dos nove reatores que
viria a ter o Brasil.

Mesmo se considerarmos as reservas me
didas, recentemente anunciadas pelo Minis-
tério das Minas e Energia '33 mil tonelodasi,
teremos combustível insuficiente para colo-
carmos em funcionamento o último dos oito
reatores contidos no acordo com a Alemanha.
Se. afoitamente, considerarmos ainda como
certas as especulações da Nuelebrás quanto
a reservas prováveis, teremos combustível
para apenas sete anos c meio após o inicio
de funcionamento do último dos reatores
previstos no acordo nuclear Brasil-Alemanha.
A Alemanha não podia, portanto, ter gran-
de.s esperanças no fornecimento de urânio
pelo Brasil.

O osso fui extraído da garganta do lobo,
e não devemos esperar grandes recompensas,
Devemo-nos dar por satisfeitos de sairmos
deste negócio apenas com uma divida exter-
na acrescida de uma ou duas dezenas de bi-
lhões dc dólares, mas com o nosso pescoço
intacto.

O prof. Rogério Cêiar d». Cerquoir* Leito «
Coordcn-K.ot-Gci.it dai Fa eu Idadei - UNICAMP

Planejamento e discriminação

QUANDO 

a Suprema Corte dos
Estados Unidos, a partir de
1954, na esteira das deci-
soes integracionistas raciais,

começou a declarar inconstitucio-
nais leis municipais de planeja-
mento urbano que importassem em
promover discriminação racial, as
municipalidades norte-americanas
passaram a se valer de um enge-
nhoso e, pensavam elas, infalível
sistema para continuar segregando.

Tal sistema, hoje cm desuso,
ficou conhecido como discrimina-
lory zoning ou exclusionary zoning
e consistia, basicamente, em man-
ter minorias raciais distantes de
comunidades brancas, através de
leis de planejamento urbano deli-
beradamente destinadas a discri-
minar com base no orçamento ou
na baixa renda familiar.

Não é difícil imaginar como a
técnica funcionava. Promovendo o
iparcelamento da terra em lotes de
elevadas dimensões (exageradas
mesmo i, especificando construção
de unidades habitacionais de gran-
des áreas internas e sofisticadis-
simo material de construção, as
leis de zoneamento não impediam
acesso aos novos bairros com fun-
damento na cor da pele, mas o fa-
ziam com base na baixa renda fa-
miliàr. A discriminação racial, evi-
cientemente, prosseguiu seu cami-
nho nestes bairros planejados.

Os resultados de tais medidas
não se fizeram esperar e foram
sentidos pela sociedade americana
de maneira bastante tempestuosa.
Já na segunda metade dos anos 60,
mantidas em guetos urbanos situa-
dos nos centros decadentes das ei-
dades, com o acesso ao solo urba-
no proibido pelo planejamento eli-
tista, as minorias raciais discrimi-
nadas incendiaram Chicago, De-
troit. Washington c Nova Iorque
nos turbulentos verões de 1965 e
1966.

Desde então, e após as conclu-
sões da Comissão do Congresso que
apurou as causas da violência em
cidades americanas e recomendou
planejamento mais realista e ra-
cional, os norte-americanos passa-
ram a adotar formas mais sutis de
discriminação, abandonando o dis-
criminatory zoning em decorrência
do esforço integracionista dos dl-
rigentes e das continuadas deci-
sões da Suprema Corte.

Ora, ao contrário do que ocor-
reu nos Estados Unidos, nosso pas-
,sado 'mais recente no tocante à
ocupação do solo urbano revela pa-
drãó diametralmente oposto. A so-
ciedade brasileira, só recentemen-
te, elegeu boas condições urbanis-
ficas como prioridade. Herdamos
de nosso caldeamcnto cultural
completa e absoluta complacência
c capacidade de convívio com as
mais desorganizadas formas de
ocupação do solo e péssimas con-
dições de moradia.

Por outro lado, estudos demo-
gráficos e pesquisas sociais recen-
tes, sobretudo desenvolvidas peloIBAM e pelo IUPERJ, têm demons-
Irado, por mais paradoxal e cho-
cante que a conclusão po.s.-,a pare-
cer, a importante função desem-
penhada pelos loteamentos clan-
destinos dc nossas regiões metropo-
litanas. A despeito dos elevados
custos socioeconômicos que incor-
poram, a ocupação de muitos lotes
clandestinos é que serviu de plata-
forma dc lançamento para intime-
ras famílias hoje integradas à so-
ciedade de consumo. Sem tais lo-
tes de baixo preço isto não teria
ocorrido.

No mesmo sentido é o recente
estudo sobre favelas cariocas da
brazilianist Janice Sperlman. edl-
tado em português com sugestivo
titulo: O Mito da Marginalidade.
Ali se demonstra, claramente, que
o migrante favelado é quem pavi-
montou, de forma heróica c sem
qualquer ajuda oficial, seu próprio

caminho para incorporar-se à so-
ciedade consumidora.

A conclusão a se tirar destas
informações é que excessivo rigor
nos padrões de planejamento, mor-
mente nas sociedades cm desenvol-
vimento, pode resultar em pura
discriminação orçamentária. O ar-
gumento oponivel a tal concepção,
revolucionária, é que baixar os pa-
drões de planejamento urbano im-
plica consolidar um erro. que, se
foi tolerado no passado, não mais
se justificaria manter.

Acontece que o complicador
mais ponderável das alternativas
para financiamento de habitação
popular reside exatamente neste
nó górdio: a sociedade e o povo
brasileiro, a despeito do muito que
progrediram nos últimos anos, são
ainda pobres! O modelo econômico,
de outro lado, concentrou renda cm
poucas mãos e a classe média en-
contra-se com seu poder aquisitivo
bastante combalido. O problema de
distribuição de renda é entretanto
federal, como federal é a responsa-
bilidade de fornecer capital para
financiamento. O que está afeto
aos municípios é apenas o iproble-
ma do uso do solo, das dimensões
dos terrenos, das áreas mínimas
dos imóveis.
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Ocorre que este poder dc con-
trolar o uso do solo e ditar regras
de urbanismo dá aos prefeitos bra-
sileiros um instrumental dos mais
poderosos para fazer variar o custo
da habitação e dos terrenos urba-
nos. O preço cia unidade habitado-
nal varia, a maior ou a menor, so-
bretudo, embora não exclusiva-
mente, em decorrência das leis
municipais. O custo do solo urbano,
mormente em loteamentos, varia
também cm função das medidas
mais ou menos restritivas impostas
pela Prefeitura.

Baseados cm tal poder e gula-
dos pelo desejo natural de qual-
quer lider politico de dar ao povo
melhor qualidade de vida. tem si-
do freqüentes os exemplos de in-
corporação pelo plano urbanístico

Alvuro Pessoa

municipal de uma alta dose de eli-
tismo, usado embora com a melhor
das intenções. Infelizmente, boas
intenções não pagam contas, e o
desejo de muitos dirigentes muni-
cipais termina desatendido pe-
Ia incompatibilidade entre o custo
do solo ou da habitação e da ren-
da familiar média da família bra-
sileira. Lotes exageradamente
grandes, imensas unidades habita-
cionais ou especificações de mate-
rial de construção sofisticado não
se compatibilizam com pobreza.

Neste sentido, aliás, têm-se
manifestado com freqüência os
ilustres presidentes do BNH e da
Caixa Econômica, a quem não fal-
tam conhecimentos técnicos do
mercado imobiliário e dos proble-
mas de habitação. Ambos têm rei-
teradamente declarado que a ên-
fase da nova politica daquelas en-
tidades é de dar prioridade no
atendimento da classe média e fi-
nanciar a construção do maior nú-
mero possível de casas populares.
Para tal fim. pretende o BNH des-
tinar 85% de suas aplicações no
presente exercício.

Por outro lado, mostrando in-
tclro conhecimento da realidade, o
BNH mantém entre suas linhas de
crédito o programa Profilurb, que
visa a financiar pouco mais do que
um lote de exíguas dimensões,
equipado apenas com serviços de
água e esgoto. Pelas condições de
salubridade que oferece a grande
parte da população isto já é mui-
to, e é bastante compatível com a
renda das classes menos favoreci-
das. Trata-se da versão moderna
dos lotes clandestinos, cuja impor-
tante função já foi antes referida.

Bastaria esta orientação, ema-
nada das duas maiores fontes de
financiamento habitacional brasi-
leiro, para demonstrar aos prefei-
tos que deve haver sintonia entre
os padrões de planejamento urba-
no e habitacional local e a capaci-
dade aquisitiva do povo. Ignorar
esta tendência é cortar o acesso à
casa própria de seguimentos signi-
ficativos e numerosos da socieda-
de, a quem vai ser oferecido um
produto cujo preço está muito aci-
ma de seu poder aquisitivo.

E' bastante significativo, aliás,
o número de pessoas que conseguiu
adquirir casa própria espaçosa,
iniciando o processo através de um
modesto apartamento de exíguas
dimensões. Era ele, entretanto, o
único compatível com sua renda
ao iniciar a formação do patrimô-
nio e não foi vergonha começar pe-
Io menor.

Enquanto, através de medidas
aliás já anunciadas, a União não
intervier no mercado imobiliário
para reduzir o custo do solo e ra-
cionalizar o planejamento urbano,
caberá às municipalidades brasilei-
ras compatibilizar suas exigências
legais de ordem urbanística, com
o poder aquisitivo do povo. Sem
esta compatibilidade, não haverá
como ser atendida parcela subs-
tancial da população, que deman-
da habitação dc classe media e
não pode alcançá-la, pouco im-
portando maciças ofertas de capi-
tal financiador pelo BNH ou pelaCaixa.

Afinal, se através de obrigação
legal passassem a ser produzidos
no pais somente automóveis de ai-
to luxo e elevado custo, proibindo-
se fabricação de carros populares
e de baixo preço, a discriminação
orçamentária contra as classes de
baixa renda apareceria de forma
bem mais clara e com protestos
bem mais audíveis. Isto, entretan-
to, é o que se vem fazendo em mui-
tas municipalidades com os pa-
drões de casa popular, sem os pro-
testos correspondentes por parte
dos interessados.

Álvaro Pcsiô* • professor d» Direito Urbano
no IBAM.

Esta na praçao caçula de uma
grande família:
•¦ Ar Condicionado SPRINGER ADMIRAL 7.100

no tamanho exato para pequenos ambientes!

•Compacto
Silencioso
Potente
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Venha ver no seu revendedor o novo
Springer Admirai 7.100 - a mais avançada

Componentes com dupla revisão tecnologia em aparelho de ar condicionado
do controle de qualidadeInstalação sob orientação da
própria fábrica

Garantia de um ano
•Agora com assistência técnica
da própria fábrica

A venda em todos os
revendedores autorizados

e a maior linha fabricada no Brasil: de
7.100 até 36.000 BTUS - sempre o aparelho
adequado para cada ambiente.
Filial no Rio de Janeiro
Rua do Senado,230
Tel.: 252 3587 252 3586 e 252 3588

iKS i. Paulista (TH.) c Manaus (AM i

A General Motors do Brasil
e seus Concessionários Chevrolet

oferecem 5 minutos para você
ficar bem informado."Hoje no Jornal do Brasil"
das 8h30 às 8h35.

Das 8h3Ü às 8h35, na Rádio Jornal do Brasil, a General Motors
e seus Concessionários Chevrolet vão informar o que aconteceu

ontem, o que acontece hoje c o que pode acontecer
amanhã no Paíse no mundo. Ligue "Hoje no Jornal do Brasil"

CHEVROLET

RADIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz
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Falecimentos

Rio de Janeiro

Scvcríno Pereira dos Santos,
39, no Hospital Cardoso Foiv
les. Paraibano, comerciante, ca-

-Siielo- vonv -Amélia Martins San* *¦

tos, morava no Calelc e tinha
dois filhos. Üc edema core-
bral,

Manoel dos Sn n tos Cavai-
cante, /8, na residência, cm
Copacabana, Baiano, militar
reformado, casado com Adali-
ce Santos Cavalcante, tinha três
filhos. De inf.Hlo do iniocár-
dio.

Pedro Lago da Costa Bor*
ges, ó/( na residência, cm Ipa-
nema. Paraense, medito, era
casado com Julieta Lavínia fei*
xeira Borges e tinha três filhos.
De in farto do miecárdío.

Julíeta Silveira Pires, 59, no
Hospital dos Servidores do E<-
tado. Natural do Estado do
Rio, assistente social, viúva de
Regina Ido Torres Guintanilha,
morava no Flamengo. De ín-
suficiência respiratória aguda.

Braulino de Lima e Sousa,

78, na residência, cm Copaca-

bana. Mineiro, ferroviário apo-

sentado, desquitado, tinha três

filhos. De câncer gástrico.

Maria Bárbara da Silva, AA,

no Hospital Gctúlio Vargas. Na-

tural do Estado do Rio, era sol-

leira e morava em Sao João de

Meriti, De acidente vascular en*

cefálíco.

Ignácio Leite Soares, 75, na

Casa de Saúde Nossa Senho-

ra das Graças. Natural de Ser-

oipe, auxiliar de portaria, mo-

rava em Dcodoro. De acidenle

vascular cerebral.

Corina da Barros, 59, no
1'iontocor. Natural de Alagoas,
era casada com Antônio Ca-

•jillúlino/ do-Barros Filho e mo*
lava cm Vila Isabel, De in*
farto do miocárdíc,

Ahésia Tu eu man Souto, 81,
no Hospital dos Servidores do
Estado, Natural cio Esloclo do
Rio, era viúva de Aurino Bar-
bosa Souto e tinha seis filhos:
Alayr, Almir, Ayrlan, Auzilene,
Anlete e Aurísia. De acidente
vas;;ular cerebral.

Armando Oliveira de Mo-
raes, 50, no Hospital do An-
daraí. Natural do Estado do
Rio, vidraceiro, casado com
Neusa Freitas de Moraes, mo-
rava em Nova Iguaçu e tinha
quatro filhos. De hemorragia
das meninges t fratura da co*
luna cervical.

Djanira de C,ir valho Soares,
52F \\a Casa de Saúde Dr Eiras.
Natural do Maranhão, funcio-
liaria pública, casada, morava
na Tijuca. De acidente vascular
cerebral.

Djalma Washington da Fon*

seca Hermes, 93, na residência,

no Flamengo. Mineiro, tabelião

aposentado era casado. De car*

cinoma da bexiga,

Rei na Ido Ribeiro de Al mei-

da, A5, mi Casa de Saúde Gra-

jaú. Mineiro, desquitado, tinha

cinco filhos. De infarto agudo

do miocárdío.

Itália Pereira, 73, no Hos-

pitai dos Servidores do Esta-

do. Natural do Estado do Rio,

aposentada do INPS, viúva de

Oscar Pereira, tinha dois fi-

lhos: Silvia e Milton. De infar-

to do miocárdío.

Estados

Cássio Mendonça Pinto, 61,
em Belo Horizonte. Engenhei-
ro, professor da Universidade
Federal de Minas Gerais, foi
diretor ád Escola de Engenha-
ria e do Colégio Técnico e

era assessor do Centro lec-
nológico de Minas Gerais. Ca-
sado com D Neusa, tinha duas
filhas — Rosa Maria e Teresa
Cristina — e vários netos. De
insuficiência cardíaca.

Jardim
da Saudade Cemitério - Parque

Informações e Vendas
Rua São Jodó. 90 -19." andar Tels: 252-2164 e 397-5045

AVISOS RELIGIOSOS

ALIX SOUZA MEXIAS
A família de ALIX SOUZA MEXIAS participa
seu falecimento e convida para a missa de
7° dia que fará realizar, às 9 horas do dia
17, terça-feira, na Capela do Colégio Santos

Anjos — cm Vassouras, pelo descanso de sua bonís-
sima alma.

ir

kJrh¦hghs

ATTILIO DE BIASE
(FALECIMENTO)

Sua família consternada, comunica seu
falecimento e convida para o sepulta-
mento hoje, às 1 1 horas, saindo o fé-

retro cia Capela Real Grandeza, para o Cemité-
rio São João Batista.

ip

Tr

José Bettencourt de Mello Machado
(MISSA DE RESSURREIÇÃO)

Nalalia Leite de Bettencourt Souza Macha-
:lo e família comunicam o falecimento do
querido e inesquecível esposo, pai, sogro,
avô, irmão e cunhado, e convidam para a

missa de 7° dia, que será celebrada hoje, dia 16,
ás 18,30 horas, na Igreja da Santíssima Trindade, à
Rua Senador Vergueiro, 141. Agradecem a presen-
ça e as inúmeras atenções recebidas.

(RPV N.o 03998)

ROSA DE OLIVEIRA PINHEIRO
(MISSA DE 7." DIA)

Victor de Oliveira Pinheiro, filhos e nora,
Antônio Garcia Vieira, esposa e filhos agra-
decem as manifestações recebidas por oca-
sião do falecimento de sua querida ROSA

e convidam para a missa a ser celebrada amanhã,
dia 17, às 11:30 horas, na Igreja do Carmo (Rua
Primeiro de Março).

ip

VERA CHAVES FARIA URUGUAY

A

(MISSA DE 30.° DIA)

família de VERA CHAVES FARIA URU-

+ 

GUAY convida os amigos para assistirem
a missa de 30.° dia em sufrágio da alma
de VERA que será celebrada amanhã, dia

17, terça-feira, às 11:00 heras, na Igreja N. S. do
Carmo a Rua 1.° de Março. (P
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NOTA ESPECIAL:
0 CARTÃO ti*. NO
ME DE MARIA DF
L.P. FIGUE RE DO
VEM SENDO USA
DO FRAUDULENTA
MENTE. .

O trecho mais atrasado fica entre as Avenidas Brasil, Francisco Bicalho e Rodrigues Alves

Alpinisla
passa mal
na Gávea

Três alpinistas escalaram
a pedra da Gávea, ontem,
mas, para dtescerem, tive-
ram que ser resgatados por
um helicóptero da Secreta-
ria cite Segurança Pública,
porque um deles, o veteri-
nãrio Paulo Magalhães de
Araújo, de 28 anos, solteiro,
começou a passar mal c não
podia voltar.

Recolhido por bombeiros
da Praça da Bandeira, o
veterinário foi conduzido ao
Hospital Miguel Couto e in-
ternado com dores no tó-
rax, enquanto seus compa-
nheiros Vânia Lúcia Muniz
Alves e Carlos Alberto Mar-
Uns Pereira foram para
suas residências.

Seminário Internacional
de Cirurgia começa hoje
no Hospital de Ipanema

Para tratar dos temas Cirurgia do Pancrcas,
Vias Biliares c Hemorragia Digestiva Alta, será ins-
talado hoje e terminará dia 20, no Centro de Es-
tudos do Hospital de Ipanema (INPS), o 3'-' Semi-
nãrio Internacional de Cirurgia, com 14 convida-
dos nacionais e os professores Charles F. Frey e
Jane E. Frey, cie Los Angeles.

Além daquele Centro de Estudos, o Colégio In-
ternacional de Cirurgiões, o Colégio Brasileiro de
Cirurgiões e a Sociedade de Gastroentcrologia do
Rio de Janeiro patrocinam o seminário. Já no Rio,
os convidados visitaram ontem o Município de Sa-
quarema, na Região dos Lagos, para conhecer par-
te do litoral fluminense.
PROGRAMA

Na abertura de hoje o
professor Charles F. Frey
f a r á conferência sobre
Diagnóstico e Tratamento
Cirúrgico da.s Doenças do
Pancreas, havendo exposí-
cáo de painel do professor
Ruy Ferreira Santos sobre
C i r u rgia Pancreática e
conferência do professor
Fábio Schmidt Goffi, de
São Paulo, sobre Trata-
mento Cirúrgico do Carci-
noraa do Pancreas.

A m a n h ã, o professor
Frey fará nova conferên-
cia sobre Diagnóstico e
Tratamento das Hemorra-
gias Digestivas Altas e o
professor Mário Ramos de
Oliveira tratará de Aspec-
tos da Cirurgia Gastroduo-
cional. Haverá, ainda, no-
ve exposições sobre Aspec-
tos Atuais da Cirurgia Gas-
f roduodcnal, coordenadas
pelo professor Alcides Cal-
tabiano.

Diagnóstico e Tratamen-
to Cirúrgico das Doenças
das Vias Biliares será te-
ma do professor Charles
Frey, no dia 18. seguido de
painel sobre Doenças Bi-
liares, numa exposição do
¦professor Mariano de An-
drade, A partir das 15li.
haverá debates sobre
Doenças das Vias Biliares
e conferência do professor
Ruy Perr-ira Sanfccs sobre
a Formação do Cirurgião.

No dia 1!). os convidados
participarão do Curso de
Vias Biliares, organizado
pelo professor Walter Pin-
notti c patrocinado pela
Faculdade de Medicina da
Universidade de São Pau-
lo. Com este programa, dia
20. no Rio, encerra-se o 3o
Seminário: Demonstração
sobre Cirurgia para Pan-
creatite Crônica e confe-
rõncia sobre Traumatismo
do Pancreas. pelo professor
Charles Frey.

HENRIQUE DA ROCHA SARAIVA
(MISSA DE 7.° DIA)

CET — Centro de Estudo em Tecnologia, I.C.C. — Coencisa, agradecem
as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do
sogro de seu Presidente e Diretor Executivo Cleófas de Medeiros
Uchoa, e convidam para a missa de 7.° dia, que mandam celebrar
dia 17, às 19 horas, na Capela do Colégio Nolre Dame à Rua Barãoamanhã,

da Torre, 308 Ipanema.

HENRIQUE DA ROCHA SARAIVA
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

A família de HENRIQUE DA ROCHA SARAIVA agradece as
manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu faleci-
mento e convida parentes e amigos para a missa de 7.° dia que

manda celebrar amanhã, dia 17, às 19 horas, na Capela do Colégio
Notre Dame a Rua Barão da Torre, 308 — Ipanema.

[P

Henrique da Rocha Saraiva
(MISSA DE 7.° DIA)

Companhia Internacional de Seguros, Companhia Internacional Fidu-
ciaria, COPEA, Nitrocarbono, SFM -¦ Fomento Mineral S/A, Cobafi,
Quahconlrol, agradecem as manifestações de pesar recebidas por oca-
sião do falecimento do pai de seu Colaborador e Diretor Dr. Henrique

da Silva Saraiva, e convidam para a missa de 7.° dia, que mandam celebrar

amanha, dia 17, às 19 horas, na Capela do Colégio Notre Dame à Rua Barão

da Torre, 308 — Ipanema.

Telefone para 264-6807
e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Operários trabalham 24
horas por dia mas obra da
Perimelral vai a t r a s a r

Embora nos últimos meses o ritmo de traba-
lho dos operários seja de 24 horas, dificilmente o
elevado da Avenida Perimctral ficará concluído em
março, para quando está prometido. As longarinas
metálicas ainda não foram colocadas cm cinco
vãos, falta concretar as muretas laterais em diver-
sos trechos e terminar a base de duas rampas.

Iniciada em 1957, a construção dos 7 mil 236
metros da Perimetral consumiu CrS 630 milhões.
Em novembro último, o Ministro dos Transportes,
Dirceu Nogueira, e o Governador Faria Lima mau-
guraram um trecho da obra, do Caju à Avenida
Francisco Bicalho, que, no entanto, ainda carece
de sinalização c iluminação.
O QUE FM.TA
POR FAZER

A Companhia Siderúrgi-
ca Nacional já colocou as
longarinas em dois vá os cia
pista Zona Norte—Centro,
na altura do encontro das
Avenidas Brasil, Francisco
Bicalho e Rodrigues Alves,
mas neste trecho, um dos
mais atrasados, existem
três vão.s sem as estruturas
metálicas: dois em frente
ao Gasômetro e outro de-
fronte á Rodoviária Novo
Rio.

Na mesma pista, próximo
á garagem da Codcrte exis-
te um vão com apenas duas
longarinas icm cada um
são colocadas quatro delas,
por pista i e, logo a seguir
outro onde este trabalho,
que só pode .ser feito à noi-
te para não prejudicar o
transito, ainda não foi ini-
ciado. As estruturas meta-
licas também não foram
instaladas cm ambas as
pistas de um vão no inicio
da Rodrigues Alves, próxi-
mo à Praça Mauá.

A rampa de subida exis-
tente nas proximidades da
Rua Barão de Tefé está
sem muretas laterais e, no
seu inicio, ainda náo foi
concretada a base da pista.
Quanto a rampa de desci-
da nas imediações da Rua

Silvino Montenegro. tam-
bém sem as muretas, o seu
final continua com o esco-
rámento de madeira.

As muretas laterais tam-
bém náo foram colocadas
em diversos outros trchos:
da Praça Mauá à Rua Barão
de Tefé. entre esta e a Sil-
vino Montenegro, c nas ime-
diacões da Rodoviária. Nc.s-
te, falta ainda unir os blo-
cos pré-moldados de con-
creto. que constituem a ba-
se da pista Centro—Zona
Norte.

Nos 1 mil 950 metros, do
Caju á Avenida Francisco
Bicalho. trecho inaugurado
em 29 de novembro último,
carece de iluminação até ho-
je, embora existam os pos-
tc.s e as laminárias. porque
o Departamento de Es tra-
das de Rodagem não provi-
denciou a tempo a assina-
tura de convênio ne.ste
sentido com a Comissão Mu-
nicipal de Energia.

A sinalização vertical
também é precária. Há dias
permanece pendurada num
dos postes uma placa presa
apenas pelo suporte infe-
rior. enquanto outra, indi-
cando a existência de uma
curva, continua no chão.
encostada à mureta la-
teral.

Equipe dos ELA lenta em
Uhaluba limpar do mar óleo
que ameaça cosia fluminense

São Paulo — Desde ontem, cinco especialistas
norte-americanos estão cm Ubatuba, estudando
com técnicos brasileiros a remoção da camada de
óleo que se alastrou por todo o litoral Norte do Es-
tado e que se dirige para o litoral fluminense, em
conseqüência do acidente ocorrido com o petrolei-
ro Brasiliah Marina, de bandeira liberiana, há oito
dias.

Três técnicos — Richard Dewling, Conrad
Klevno e Kenneth Biglane — são da EPA (Agência
Nortc-Americana de Proteção Ambiental) e os ou-
tros dois — William Monsom e James Rivera — da
Guarda Costeira americana. Eles chegaram ontem
à tarde a São Paulo, procedentes dos Estados Uni-
dos, e se dirigiram de helicóptero para Ubatuba e
São Sebastião a fim de estudar as possibilidades de
remoção do óleo. Ainda no Aeroporto de Congo-
nhas, reuniram-se com técnicos da Cetesb e do Ins-
tituto Oceanográfico de São Paulo.

A decisão do Governo de
contratar . o.s especialistas
cios Estados Unidos tem em
vista não apenas atandar a
atual emergência da ca-
macia de óleo que ganha
proporções, já ameaçando
a.s praias do Estado do Rio
de Janeiro, como também
estabelecer um plano de
ação permanente para ou-
trás situações idênticas de
emergência.

POSSIBILIDADES

Os técnicos norte-aine-
ricahos, em principio, con-
sideraram acertada a deoi-
são do comitê d, emer-
gência formado pelo Gover-
no do Estado para resolver
o problema, através da uti
lizaçáo de métodos mecani-
cos e não da aplicação de
detergentes e dispeísantes,
os quais poderiam causar
problemas maiores do pon-
to de vista 'ecológico.

EMILIA MARIA DA SILVEIRA NOVAES
(MISSA OE 7.° DIA)

+ 

Jorge Novaes, Arlotto Ncvacs de Sou.',!. Marlcne
Torres Tolonlino Novaes, Homero Pcsío^ de Souza c

cie sua querida mãe, sogra c avó EMiUA c convidam
para a Missa que mandam celebtar amanha, terca-feira, dia 1 -\

• •• 10 horas na Igreja de Sao José da Lagoa, na Av, Dctges de
Medeiros, 2735. i"

Comerciário
é atropelado
e morto

Revoltados com a omissão
da equipe de uma ambuhui-
cia do Hospital Municipal
Salgado Filho que a tropo.-
lou o matou o comerciário
Nettzò Rodrigues dos San-
tos, 20 anos, seus parentes
pedirão ás autoridades da
23a. Delegacia Policial pru- ..'
videncias para esclarecer o
fato e punir o.s omissos.

O corpo do comerciário foi
sepultado ontem no Cernir,,
tério São Francisco Xavier, ,
no Caju. Somente na véspe-.,
ra ê que ele foi reconhecido ,
numa da.s gavetas do Insti-
tuto Médico Legal, onde, até.,,.,
entáo, era considerado co- .
mo indigente, de acordo com .
as anotações feitas na guia...
de remoção número 32, emi-
tida pela 4a. DP. Neuno
morreu no Hospital Souza
Aguiar, onde foi deixado pe-
lo motorista atropelador.

OMISSÃO

Irritado c clamando por
justiça, um dos irmãos do
comerciário. Joaquim Ro-
drigues dos Santos, perma-
rieceu durante toda a ma-
drugada de ontem ao lado
do caixão na Capela D do
Cemitério S á o Francisco
Xavier, onde o corpo foi ve-
lado por parentes e amigos.

Joaquim esclareceu que
seu irmão foi atropelado, na i
noite do último dia 11 pela .
ambulância prefixo 017-01,
do Hospital Municipal Sal-
gado Filho, dirigida por
Edson Tavares de Oliveira,
quando a vitima tentava
atravessar a Rua Arquias
Cordeiro, no Méier, onde re-
sidia no prédio número 204.
Na ocasião, o veículo atro-
pelador removia um pacien-
te do Hospital Salgado Fi-
lho para o Hospital Souza
Aguiar, no Centro.

Edson — o motorista da
ambulância —- auxiliado pe-
Ia equipe médica, que o
acompanhava, limitou-se a
recolher o comerciário atro-
pelado e a levá-lo para o
HSA, onde informou ao po-
licial de serviço que o ra-
paz havia sido atropelado
por um auto não identifica-
do e que ele se limitara a
recolher a vitima na via pú-
blica. O policial deu crédito
às suas palavras e procedeu
ao registro com base nas
suas declarações.

CONFISSÃO

Durante o velório, Joa-"
quim contou que a família,
diante do inesperado desa-
parecimento de Neuzo, rea-
lizou uma intensa busca, até
encontrar seu corpo no Ins-
tituto Médico Legal, na ma-
nhã de sábado. Conseguiram'
localizar o motorista Edson
Tavares de Oliveira no Hos-
pitai Salgado Filho, depois
de informados por funcio-
nários do IML de que o jo-
vem fora vitima de atrope-
lamento e levado por unia
ambulância do HSF para o'
HSA.

Durante o encontro man-
tido com o.s parentes da vi-
Uma, Edson acabou contes-
sando que realmente fora
ele o atropelador e que o
lato linha sido presenciado
pela equipe medica que o'
acompanhava na ocasião,
encarregada da remoção de
um paciente gravemente en-.
fermo do HSF para o Hos-
pitai Souza Aguiar.

Desastre na
Rio-Bahia
mala cinco

Salvador — Cinco pos-
soas morreram e uma cs-
tá gravemente ferida,
em conseqüência de uma
colisão entre o ônibus da
empresa São Geraldo,
placa de Caratinga, MP-
0290 e a Rural de Vitor
ria cia Conquista, placa
IX-2773. O a c i d e n te
ocorreu no Km 1 332 da
Rodovia Rio—Bahia,
quando o ônibus .se diri-
gia do Rio de Janeiro
para João Pessoa, na Pa-
raíba.

Quinze passageiros cio
ônibus ficaram feridos e
o motorista. Darcy Re-
cia, conseguiu fugir. Os
mortos são Hermínio cios
Santos, Jair e Euriçles
Pereira Barbosa, Antô-
nio Pereira dos Santos c;
Moisés Andrade. Um'
ocupante da Rural, ain-,
da não identificado, está
gravemente ferido no
pronto-socorro de Mila-
gres. Ele aparenta 40
anos e é de cor parda.
Testemunhas do àciden-
te declararam que o ôni-
bus da São Geraldo, com
33 passageiros, trafega-
va normalmente quando
um veículo cruzou à sua
frente. O ônibus foi obri-
gado a se desviar o que
provocou a colisão com.
a Rural.
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Falecimentos

Rio de Janeiro
Sgverlne Pereiro doi SjmIos,

39, no Hospital Cardoso Fon-
tes. Paraibano, comerciante, ca-
Sodo com Amélia'Martins'San-"
Io:,, morava no Caiole e tinha
dois filhos, De edema core-
bral.

MjmopI dni Santo* Cavai-
canta, 78, na residência, em
Copacabana, Baiano, militar
reformado, casado com Aclali-
ce Santos Cavalcante, tinha três
filhos. De ínfíirto do mlocár-
dio.

Padro lago da Costa Bor-
ges, 67, na residência, em Ipa-
nema. Paraense, médico, ira
casado com Julicla tavinia Tei-
xeirs Borrjcs e tinha três filhos.
De ínfarto do miecárdio.

Juliflta Silveira Pires, 59, no
Hospital dos Servidores do Es-
lado. Natural ái Estado rio
Rio, assistente social, viúva de
Reginaldo Torres Qúintanilha.
morava no Flamengo. De in-
suficiência respiratória aguda,

Braulino de Lima c Sousa,

7B, na residência, em Copaca-
bana. Mineiro, ferroviário apo-
sentado, desquilado, linha Ires
filhos. De câncer gástrico.

Maria Bárbara da Silva, 44,
no Hospital Gelúlio Vargas. Na-
lural rio Eslado do Rio, era sol-
loira e morava em Sao João de
AAeriti. De acidente vascular en-
cefálico.

Ignácio loite Soares, 75, na
Casa de Saúde Nossa Senho-
ra das Graças. Natural de Ser-

gipe, auxiliar de portaria, mo-
tava «m Dcocloro. De acidente
vascular cerebral.

Estad
Cássio Mendonça Pinto, 61,

8m Bt»lo Horizonte. Engenhei-
ro, professor da Universidade
r<>deial de Minas Gerais, foi
direlor da Escola de Engenha-
na s do Colégio Técnico a

Corina du Barros, 59,
Prontocor. Natural de Alagoas
era casada com Antônio Ca
piiulino de Barros filho e .no
rava em Viia Isabel, De in
farto do miocarclic.

no

Aucsia Tucuman Souto, 81,
no Hospital dos Servidores do
Eslado. Natural do Estado do
Rio, era viúva de Aurino Bar-
hosa Souto e linha seis fi'hos:
Alayr, Almir, Ayrlan, Auzilene,
Aniete e Aurisia. De acidente
vascular cerebral.

Armando Oliveira de Mc
racs, 50, no Hospital do An-
riarai. Natural do Estado rio
Rio, vidraceiro, casado com
Neu-sa Freitas de Moraes, mo-
rava cm Nova Iguaçu e linha
quatro filhos, De hemorragia
das meninges c fratura da co-
luna cervical.

Dianira de Carvalho Soares,
52, na Casa de Saúde Dr Eiras.
Natural do Maranhão, funcio-
nária pública, casada, morava
na Tiiuca. De aciclenle vascular
lerebral.

Djalma Washington da Fon-
seca Hermes, 93 ria residência,

no Flamengo, Mineiro, tabelião
aposentado era casado. De car-

cinoma da bexiga.

Reinaldo Ribeiro de Alnici-

da, .15, na Casa de Saúde Gra-

iaú. Mineiro, desquilado, tinha
cinco filhos. De infarto agudo
do miocárdio.

Itália Pereira, 7?. no Hos-

pitai dos Servidores do Esta-
do. Natural do Estado do Rio,
aposentada do INP5, viúva de
Oscar Pereira, tmha dois fi-
lhos: Silvia e Nilton. De infar-
to do miocárdio.

os

era assessor do Centro Tec-
nológico de Minas Gerais. Ca-
sado com D Neusa, tinha duas
filhas — Rosa Maria o Teresa
Cristina — & vários netos. De
insuficiência cardíaca.

Jardim ^<&da Saudade ^ ««* - ***
Informações e Vendas

Rua São José. 90-19" andar Tels'252 2164 e 397 5045

AVISOS RELIGIOSOS

ALIX SOUZA MEXIAS

+ 

A família de ALIX SOUZA MEXIAS participa
seu falecimenlo e convida para a missa de
7° dia que fará realizar, às 9 horas do dia
17, terça-feira, na Capela do Colégio Santos

Anjos — em Vassouras, pelo descanso de sua bonís-
situa slma.

ir

ATTILIO DE BIASE
(FALECIMENTO)

+ 

Sua família consternada, comunica seu
falecimento e convida para o sepulta-
mento hoje, às 1 1 horas, saindo o fé-

retro da Capela Real Grandeza, para o Cemilé-
rio São Joào Batista.

José Bettencourt de Mello Machado
(MISSA DE RESSURREIÇÃO)

+ 

Natalia Leite de Bettencourt Souza Macha-
do e família comunicam o falecimenlo do
querido e inesquecível esposo, pai, sogro,
avó, irmão e cunhado, e convidam para a

missa de 7° dia, que será celebrada hoje, dia 16,
às 18,30 horas, na Igreja da Santíssima Trindade, a
Rua Senador Vergueiro, 141. Agradecem a presen-
Ca e as inúmeras atenções recebidas.

(RPV N.o 03998)

ROSA DE OLIVEIRA PINHEIRO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Victor de Oliveira Pinheiro, filhos e nora,
Antônio Garcia Vieira, esposa e filhos agra-
decem as manifestações recebidas por oca-
siao do falecimento de sua querida ROSA

e convidam para a missa a ser celebrada amanhã,
dia 17, as 11:30 horas, na Igreja do Carmo (Rua
Primeiro de Março).

VERA CHAVES FARIA URUGUAY
(MISSA DE 30.° DIA)

A família de VERA CHAVES FARIA URU-

+ 

&UAY convida os amigos para assistirem
a missa de 30.° dia em sufrágio da alma
de VERA que será celebrada amanhã, dia

17, terça-feira, às 11:00 horas, na Igreja N. 5. do
Carmo à Rua 1." de Março. (P

wmmm
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trecho mais atrasado fica entre as Avenidas Brasil, Francisco Bicalho e Rodrigues Alves

Alpinisia
passa mal
na Gávea

Trôs alpinistas escalaram
a pedra cia Gávea, ontem,
mas, para ctescerem, tive-
ram que ser resgatados porum helicóptero da Secreta-
ria dte Segurança Pública,
porque um deles, o veteri-
nário Paulo Magalhães de
Araújo, de 28 anos, solteiro,
começou a passar mal e não
podia voltar.

Recolhido por bombeiros
da Praça da Bandeira, o
veterinário foi conduzido ao
Hospital Miguel Couto s in-
ternado com dores no tó-
rax, enquanto seus compa-
nheiros Vânia Lúcia Muniz
Alves e Carlos Alberto Mar-
Uns Pereira foram para
suas residências.

Grão-Mestre cia Ordem do
Grande Oriente desmente
que t e n li a sido deposto

O Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil,
Sr Osmane Vieira de Resende, desmentiu ontem,
através de nota oficial, que tivesse sido deposto do
cargo, por decisão da assembléia-geral da entidade,
devido às irregularidades administrativas na sua
gestão.

A nota informa que o Grande Oriente do Bra-
sil tem cerca de 600 lojas e "é evidente que uma re-
solução de menos de 50 representantes de lojas, to-
macia sem convocação da totalidade dos represen-
tantos, não pode surtir o efeito desejado por aqueles
que querem empalmar o comando por um golpe de
mão".
APOIO DE SENADOR

Após desmentir, categori-
camciitè, a noticia do seu
afastamento, o Sr Osmane
Vieira de Resende diz que
realmente houve uma ten-
tativa de deposição, "en-
saiada por uma assembléia
discutível quanto à sua le-
galidade e quanto ao pre-
tendido impedimento, não
previsto em nossos estatu-
tos."

Afirma ainda que "tal
tentativa, todavia, foi Crus-
trada pelas prontas medi-
das tomadas em contrário
e com a convocação de ma-
çons de expressão dentro da
instituição, tanto residente
no Rio de Janeiro, como cm
outros estados, que acorre-
ram hipotecando solidário-

dade à nossa pessoa, inclu-
sive o Senador Ozires Tei-
xeira. que veio de Brasília
para esse fim."

A nota afirma também"que não fomos deposto e
nem viajamos para Valen-
ca como foi noticiado. Esta-
mos plenamente tranqüilos
e confiantes não só no bom
senso dos maçons como nas
medidas que estão sendo
tomadas, que impedirão a
quebra da normalidade da
vida maçônica."

E conclui: "Os afoitos que
esperem a realização das
eleições marcadas para os
primeiros dias de fevereiro
próximo, cujo resultado aca-
taremos democraticamente,
empossando o eleito por
vontade ria maioria dos
maçons."

HENRIQUE DA ROCHA SARAIVA
(MISSA DE 7.° DIA)+

Uchoa,
amanha, dia 1 7,
da Torre, 308 -

CET - Centro de Estudo em Tecnologia, I.C.C. - Coencisa, agradecem
as manifestações de pesar recebidas por ocasião do falecimento do
sogro de seu Presidente e Diretor Execulivo Cleófas de Medeiros

e convidam para a missa cie 7.° dia, que mandam celebrar
às 19 horas, na Capela do Colégio Notre Dame à Rua Barão
Ipanema.

HENRIQUE DA ROCHA SARAIVA
(MISSA DE 7.° DIA)

A família cie HENRIQUE DA ROCHA SARAIVA agradece as
manifestações de pesar recebidas por ocasião de seu faleci-
mento e convida parentes e amigos para a missa de 7.° dia que

manda celebrar amanha, dia 17, às 19 horas, na Capela do Colégio
Notre Dame à Rua Barão da Torre, 308 — Ipanema.

+

Henrique da Rocha Saraiva
(MISSA DE 7." DIA)

+ 

Companhia Internacional de Seguros, Companhia Internacional Fidu-
ciaria, COPEA, Nitrocarbono, SFM - Fomento Mineral S/A, Cobaft,
Qualicontrol, agradecem as manifestações de pesar recebidas por oca-
siào do falecimenlo do pai de seu Colaborador e Diretor Dr. Henrique

da Silva Saraiva, e convidam para a missa de 7.° dia, que mandam celebrar
amanha, dia 17, às 19 horas, nà Capela do Colégio Notre Dame à Rua Barão
da forre, 308 — Ipanema.

Telefone para
264-6807 e faca uma

assinatura do
JORNAL DO BRASIL

Operários trabalham 24
horas por dia mas obra da
Perímetro! vai a t r a sar

Embora nos últimos meses o ritmo de traba-
lho dos operários seja de 24 horas, dificilmente o
elevado da Avenida Perimetral ficará concluído em
marco, para quando está prometido. As longarinas
metálicas ainda não foram colocadas cm cinco
vãos, falta concretar as muretas laterais em diver-
sos trechos e terminar a base de duas rampas.

Iniciada em 1957, a construção dos 7 mil 236
metros da Perimetral consumiu CrS 630 milhões.
Em novembro último, o Ministro dos Transportes,
Dirceu Nogueira, e o Governador Faria Lima ihaü-
guraram um trecho da obra, do Caju à Avenida
Francisco Bicalho, que, no entanto, ainda carece
de sinalização c iluminação.
O QUE FALTA
POR FAZER

A Companhia Siderúrgi-
ca Nacional já colocou as
longarinas em dois vãos da
pista Zona Norte—Centro,
na altura do encontro cias
Avenidas Brasil. Francisco
Bicalho e Rodrigues Alves,
mas neste trecho, um dos
mais atrasados, existem
três vãos sem as estruturas
metálicas: dois em frente
ao Gasómctro e outro de-
fronte à Rodoviária Novo
Rio.

Na mesma pista, próximo
á garagem da Codcrte exis-
te um vão com apenas duas
longarinas tem cada um
são colocadas quatro delas,
por pistat e, logo a seguir
outro onde este trabalho,
que só pode .ser feito à noi-
te para não prejudicar o
transito, ainda não foi ini-
ciado. As estruturas mela-
licas também não foram
instaladas cm ambas as
pistas de um vão no início
da Rodrigues Alves, próxi-
mo à Praça Mauà.

A rampa de subida exis-
tente nas proximidades da
Rua Barão de Tefé está
sem muretas laterais e, no
seu inicio, ainda não foi
coricretada a base da pista.
Quanto à rampa de desci-
da nas imediações da Rua

Silvino Montenégro, tam-
bém sem as muretas, o seu
final continua com o esco-
ramento de madeira.

As muretas laterais tam-
bém não foram colocadas
em diversos outros írchos:
da Praça Mauá á Rua Barão
de Tefé, entre esta c a Sil-
vino Montenégro. e nas ime-
diacões da Rodoviária. Nes-
te. falta ainda unir os blo-
cos pré-moldados de con-
creto, que constituem a ba-
se da pista Centro—Zoria
Norte.

Nos 1 mil 950 metros, do
Caju á Avenida Francisco
Bicalho. trecho inaugurado
em 2!) de novembro último,
carece de iluminação até ho-
je, embora existam os pos-
tes c as lamihárias, porque
o Departamento de Eslra-
da.s de Rodagem não provi-
denciou a tempo a assina-
tura de convênio neste
sentido com a Comissão Mu-
nicipal de Energia.

A sinalização vertical
também é precária. Há dias
permanece pendurada num
dos postes uma placa presa
apenas pelo suporte infe-
rior. enquanto outra, indi-
cando a existência de uma
curva, continua no chão.
encostada à murei a la-
teral.

Eq u ip c do s E ÜA lenta em
Ubatuba limpar do mar óleo
que ameaça costa fluminense

São Paulo — Desde ontem, cinco especialistas
norte-americanos estão em Ubatuba, estudando
com técnicos brasileiros a remoção da camada de
óleo que se alastrou por todo o litoral Norte do Es-
tado e que se dirige para o litoral fluminense, em
conseqüência do acidente ocorrido com o petrolei-
ro Brasiliàri Marina, de bandeira liberiaha, há oito
dias.

Três técnicos — Richard Dewling, Conrad
Klevno e Kenneth Biglane — são da EPA (Agência
Norte-Americana de Proteção Ambiental) e os ou-
tros dois — William Monsom e James Rivcra — da
Guarda Costeira americana. Eles chegaram ontem
à tarde a São Paulo, procedentes dos Estados Uni-
dos, e se dirigiram de helicóptero para Ubatuba e
São Sebastião a fim de estudar as possibilidades de
remoção do óleo. Ainda no Aeroporto de Congo-
nhas, reuniram-se com técnicos da Cetesb e do Ins-
ti tu l,o Oceanográfico de São Paulo.
POSSIBILIDADES

O.s técnicos norte-aine-
ricanos, em principio, cm-
sideraram acertada a deci-
são do comitê d." emer-
géneia formado pelo Gover-
no cio Estado para resolver
o problema, através da uti-
iização de métodos mecahi-
cos e não da aplicação de
detergentes e dispersanteá,
os quais poderiam causar
problemas maiores du pon-to de vista ecológico.

A decisão do Governo de
contratar o.s especialistas
dos Estado-; Unidos tem em
vista não apenas atsnder a
atuai emergência da cá-
madá de óleo que ganha
proporções, já ameaçando
a.s praias do Estado do Rio
de Janeiro, como também
estabelecer um plano de
ação permanente para ou-
trás situações idênticas de
emergência.

EMILIA AAARIA DA SILVEIRA NOVAES
(MISSA DE 7° DIA)

+ 

Jorge Novaes, Arlctte Ncvacs ele Souza, Marlene
Torres Tolentino Novaes, Homero Pessoa de Scu<:o e
filhos, sensibilizados, agradecem as manifestações de
pesar r? carinho recebidas por ocasião do falecimento
de sua querida mãe, soçíra e avó EMILIA e convidam

para ,1 Missa que maneiam celebrar amanhã, terça-feira, dio 17.
às 10 horas na Igreja de Sao Joíó da Lagoa, na Av. Bcrçjes de
Medeiros, 2735. p

Cõmerciário
é atropelado
e morto

Revoltados eom a omissãocia equipe de uma ambulan-cia do Hospital Municipal•Salgado Filho que atropc-'ou c matou o comereiárlo
Neuzo Rodrigues dos San-tos, 2G anos, seus parentes
pedirão às autoridades da23a. Delegacia Policial pro'.*vidéncias para esclarecer oíato e punir o.s omissos.

O corpo do comereiárlo foisepultado ontem no Cerni-
tério São Francisco Xavier,'
no Caju. Somente na vespe-
ra é que ele foi reconhecido
numa da.s gavetas do Insti-
luto Medico Legal, onde, atéentão, era considerado co-'mo indigente, de acordo com
as anotações feitas na guiade remoção número 32, emi-
tida pela 4a. DP. Neuzo
morreu no Hospital Souza
Aguiar, onde foi deixado pe-Io motorista atropelador.

OMISSÃO

Irritado e-'clamando por
justiça, um dos irmãos do
cõmerciário, Joaquim Ro-
drigues dos Santos, perma-
neceu durante toda a ma-
dragada de ontem ao lado
do caixão na Capela D do
Cemitério S ã o Francisco
Xavier, onde o corpo foi ve-
lado por parentes e amigos.

Joaquim esclareceu queseu irmão foi atropelado, na
noite do último dia 11 pelaambulância prefixo 017-01,
do Hospital Municipal Sal-
gado Filho, dirigida por
Edson Tavares de Oliveira,
quando a vitima tentava
atravessar a Rua Arquias
Cordeiro, no Méicr, onde re-
sidia no prédio número 204.
Na ocasião, o veiculo atro-
pelador removia um pacien-
te do Hospital Salgado Fi-
lho para o Hospital Souza
Aguiar, no Centro.

Edson — o motorista da
ambulância — auxiliado pe-
Ia equipe medica, que qacompanhava, limitou-se a
recolher o cõmerciário atro-
pelado e a levá-lo para o
HSA, onde informou ao po-
licial de serviço que o ra-
paz havia sido atropelado
por um auto não identifica-
do e que ele se limitara a
recolher a vitima na via pú-
blica. O policial deu crédito
às suas palavras c procedeu
ao registro com base nas
suas declarações.

CONFISSÃO

Durante o velório, Joa-
quim contou que a família,
diante do inesperado desa-
parecimento de Neuzo, rea-
lizou uma intensa busca, até
encontrar seu corpo no Ins-
tituto Médico Legal, na ma-
nhá de sábado. Conseguiram
localizar o motorista Edson
Tavares de Oliveira no Hos-
pitai Salgado Filho, depois
de informados por funcio-
nários do IML de que o jo-
vem fora vitima de atropc-
lamento e levado por uma
ambulância do HSF para o
HSA.

Durante o encontro mau-
tido com os parentes da vi-
Uma, Edson acabou contes--
sando que realmente fora
ele o atropelador e que o
fato tinha sido presenciado
pela equipe medica que o
acompanhava na ocasião,
encarregada da remoção de
um paciente gravemente en-
fermo do HSF para o Hos-
pitai Souza Aguiar.

Desastre na
Rio—Bahia
mala cinco

Salvador — Cinco pes-
soas morreram e uma e.s-
tá gravemente ferida,
cm conseqüência de uma
colisão entre o ônibus da
empresa São Geraldo,
placa de Caratinga, MP-
0290 e a Rural de Vitó-
ria da Conquista, placa
IX-2773. O a c i d e n te
ocorreu no Km 1 332 da
Rodovia Rio—Bahia,
quando o ônibus se cliri-
gia do Rio de Janeiro
para João Pessoa, tia Pa-
raiba.

Quinze passageiros do
ônibus ficaram feridos c
o motorista. Darcy Re-
cia. conseguiu fugir. O.s
mortos são Hcrminio dos
Santos, Jair e Eurides
Pereira Barbosa, Anfô-
nio Pereira dos Santos e
M o i s é s Andrade. Um
ocupante da Rural, ain-
da não identificado, está
gravemente ferido no
pronto-socorro de Mila-
gres. Ele aparenta 40
anos c é de cor parda.
Testemunhas do aciden-
te declararam que o ôni-
bus da São Geraldo, com
33 passageiros, trafega-
va normalmente quando
um veiculo cruzou à sua
frente. O ônibus foi obri-
gado a se desviar o que
provocou a colisão com
a Rural.
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Máquinas e
Equipamentos

W
Alberto Tessarolo

Fabrica de moinhos de vento
aumenta exportações e quer
entrar no mercado africano

São Paulo — A Máquinas Agrícolas Fortuna
Ltda., fundada em 1927 pelo imigrante Vasco Tes-
sarolo e que atualmente produz desde moinhos a
vento dos mais simples até moinhos a vento para
água e energia elétrica e também máquinas forra-
geiras, arados de tração animal, caixas dágua de
chapas e estruturas metálicas, prevê, dentro de sua
expansão de exportações, que deverá vender ao ex-
terior, cm 1978, o equivalente a 3 milhões de dóla-
res (CrS 46 milhões 620 mil). Em 1977, exportou
1 milhão 500 mil dólares, para países das Américas
do Sul e Central e do Caribe.

O neto do fundador da empresa, Sr Alberto
Tessarolo, é quem dirige hoje tanto o escritório em
São Paulo como a fábrica em São José do Rio Pre-
to, numa área coberta de 9 mil metros quadrados.
A Fortuna, segundo o diretor-presidente, deverá
abrir novos mercados este ano na África (Gabão,
Daomé e Costa do Marfim) e no Irã. A participa-
ção da empresa no mercado externo, em 1973, atin-
gira cerca de 70 %.
PRIMEIRA OFICINA

Conta o Dire tor-Presiden-
te Alberto Tessarolo que a
Fortuna "foi a primeira oti-
cina de Sáo José do Rio
Preto até a barraca do Rio
Grande Inicialmente e r a
uma oficina paia fazer por-
tas onduladas, serviços de
fundição, consertar vapores
e fabricar moendas para
cana. Enfim, tudo que um
sertão em desbravamento
necessitasse. Em 1943, com
a guerra, a firma fechou as
portas. Mas reabriu e m
1952, com José Tessarolo,
meu pai. Fazendo o mesmo
trabalho mas já prevendo
a industrialização. Tinha
na época de 10 a 15 funcio-
nários, em média".

"Em 19G2, meu pai come-
çou a admitir os filhos na
empresa, até sua morte em
1970. Eu fiquei à frente da
empresa mas sem ser sócio
pois era funcionário d o
Banco do Brasil. Em 1966
passei á direção. Quando
assumi oficialmente tinha-
mos apenas 5 funcionários.
Hoje, o nosso quadro chega
a 120. Naquela época produ-
ziarhos, praticamente, moi-
nhos a vento".

A Máquinas Agrícolas
Fortuna possui, atualmente,
escritórios de compra e ven-
das para o exterior na capi-
tal, uma representação em
Cuiabá e uma firma com a
mesma finalidade no Pana-
má, onde trabalham três
funcionários brasileiros.

PRIMEIRA EXPORTAÇÃO

Recorda o Sr Alberto Tes-
sarolo, com orgulho, a pri-
meira exportação da em-
presa: "Foi em 1966, com
uma modesta venda para o
Paraguai. Um moinho a
vento e uma máquina for-
rageira. O valor da tran-
sação foi de 520 dólares''.

"Daquela época para cá",
explica, "sempre aumenta-
mos as exportações. Hoje
temos representantes em
todos os países da América
do Sul, América Central e
Caribe. E a República Do-
minicana está começando
com negócios muito promis-
sores, através de nosso re-
presentante Caribian Mo-
tors Company. Estamos
preparados para atingir a
nossa previsão de 1978 em
exportações, ou seja. o mon-
tante de 3 milhões de dóla-
res".

O empresário faz questão
de ressaltar "a boa política
do Governo com respeito á
exportação, a boa cobertura
da Cacex nas aprovações,
facilitando, orientando e fi-
nanciando. Muito louvável
também o trabalho que é
desenvolvido pelos embaixa-
dores brasileiros no exte-
rior, através do seu setor
comercial que era morlo há
dois anos atrás e hoje é su-
per-operandi",

Como a empresa pratica-
mente destina sua produção
ao exterior, segundo infor-
mou o Sr Alberto Tessarolo,
"estamos procurando ven-
der para firmas tradicio-
nais do pais. A grande difi-
culdade de venda no Brasil
decorre justamente pela di-

ABDIB e Abimaq prevêem redução
recorde de importações em 1978

São Paulo — Os presidentes
das Associações Brasileiras para o
Desenvolvimento das Indústrias de
Base e da Indústria de Máquinas
(ABDIB e Abimaq), Srs Carlos
Villares e Einar Kok, previram que
cm 1978, "o pais deverá importar
menos de 1 bilhão de dólares em
bens de capital, num lato inédito
de sua História. Um ponto de re-
ferêncla para afirmarmos isso
está na redução do número de
acordos de importação, via Cacex".

O Sr Carlos Villares conside-
rou que "um dos pontos que dsve-
rão colaborar para o exilo nessa po-
litica de substituição de importa-
ções, está o fato de que o Governo
federal limitou as importações das
empresas estatais. Isso nos permite
maior tranqüilidade, pois com isso,
diminuiremos nosso índice de oeio-
sidade no próximo ano de 1979, pois
novas encomendas deverão ser fei-
tas em 1978".

O setor de bens de capital
ABDIB, formado por equipamentos

ficuldade dos fazendeiros
em conseguir f.nanciamen-
tos".

EXPANSÃO
"Vamos partir para um

projeto de conscientização
dos fazendeiros brasileiros,
para que in.talem em suas
propriedades moinhos a
vento. Na Argentina e na
Austrália existe cm média
um moinho por proprieda-
de. No Brasil, o número é
ainda insignificante. O moi-
nho a vento traz uma série
de vantagens, como: não
requer mão-de-obra depois
de instalado, não consome
combustível e náo polui. No
nais devem existir cerca de
20 mil moinhos instalados
e, 90% desses cquipamen-
¦tos, são de nossa fabri-
.cação".

A Fortuna tem 150 distri-
buidores pelo pais e procura
ampliar seu departamento
de venda nacional, insta-
Ia n d o concessionárias rc-
vendedoras nas áreas onde
a empresa pode comercial!-
zar seus produtos. Existe
um projeto ainda de insta-
lação de uma nova unidade
industrial no parque distri-
tal de São José do Rio Pre-
to, no período 1978/1979.
Outra novidade da empresa
é a produção c comerciali-
zação de moinhos a vento
para energia elétrica, "revo-
lucionário no pais e que só
a Fortuna fabrica", segundo
o Sr Alberto Tessarolo. Seu
preço é de Cr$ 25 mil, por
unidade. Esse equipamento
carrega as baterias nele
instaladas e distribui a
energia para as residências.
A Fortuna investiu nesse
projeto — que demorou 10
anos para se tornar realida-
de — Cr$ 5 milhões.

Faz parte dos planos
também da empresa, desen-
volver a comercialização de
grupos geradores, moto-
bombas e debulhadores de
milhos, produtos por ela
produzidos e largamente
consumidos cm toda a Ame-
rica Latina.

HOMEM DO INTERIOR

Nascido e criado em São
José do Rio Preto, o Sr Al-
berto Tessarolo. 39 anos de
idade, divide seu tempo cm
cuidar dos negócios cm São
Paulo e no interior. Fez o
curso de contabilidade e
vários cursinhos de admi-
nistração de empresa e de
exportação. Viaja muito pa-
ra o exterior, c o ri f o r m e
constatou cm 1977: "Sai do
Brasil no ano passado 15
vezes, visitando quase todos
os paises onde temos repre-
sentanfes". E' casado e tem
dois filhos. Foi funcionário
do Banco do Estado de São
Paulo (dois anos) e do Ban-
co do Brasil (três anos).

Conta com a colaboração
na direção da empresa com
sua irmã-sócia. Ida Helena
Tessarolo (também do inte-
rior e que é professora de
educação física). Um outro
irmão, Bruno, c o engenhei-
ro-chefe da empresa (embo-
ra não seja sócio e sim fun-
cionário). O gei.nte-ger.al
de vendas é o Sr José Picca-
rollo.

para as áreas de energia elétrica,
siderurgia e metalurgia; petróleo,
petroquímica e química; celulose e
papel, cimento, mineração, ferro-
viário e naval, tiveram importa-
ções que atingiram no total a 1 bi-
íhão 100 milhões de dólares. Isso
vem sendo reduzido em média de
60 a 70 milhões anualmente, mas
em 1978, poderá superar os 150 mi
lhões de dólares, com o país aumen-
tando o seu indice de nacionaliza-
ção que em 1977, foi de 63%.

O levantamento feito pela
ABDIB engloba 95% dos fabriean-
tes de equipamentos do pais, pois
tem 114 associados. O Sr Einar Kok
é incisivo ao dizer que o setor
ABDIB vem diminuindo gradual-
mente o número de acordos de im-
portação feitos via Cacex.

"Isso é um bom sinal, e que a
indústria nacional pode aumentar
seu indice de participação na eco-
nomia nacional, substituindo efeti-
vãmente a importação", afirmou.

O Sr Carlos Villares está aguar-
ciando do Governo, principalmente
do CDI, um pronunciamento a res-
peito da implantação de um par-
que nacional de componentes para
o setor de b:ns de capital, pois se-
gundo ele, "poderia se poupar a im-
portação anual de 1 bilhão de dó-
lares em pequenos componentes
que poderiam ser produzidos no
pais"."E' preciso lembrar que o setor
ABDIB importou em 1976, 1 bilhão
177 milhões, c com a infra-estru-
tura agora criada pelo Governo, li-
mitando as importações de empre-
sas estatais, temos condições de
substituir em grande percentagem
as compras externas. Creio mesmo
que a Petrobrás não utilizará o seu
decreto de isenção de exame de si-
milaridade para a Bacia d3 Campos
para importações. Deverá manter o
comportamento de 1977. quando
comprou 1% de 50 milhões de dó-
lares de verba, no exterior", con-
cluiu.

Zanini compra metalúrgica
e vende mais no exterior

São Paulo -- A Zanini Equi-
pamentos Pesados ao completar
30 anos de existência, através do
seu presidente, Sr Luis Lacerda
Biagi, anunciou que "acabou cie
adquirir por CrS 20 milhões, em
Sertãozinho. a Metalúrgica Pas-
choal. Esta empresa tem mais de
50 anos c uma tradição no mer-
cado de produção de alambiques
para fabricação de aguardente".

Biagi confirmou lambem que"a Zanini está fechando nego-
cio com o Paraguai e está numa
concorrência para o fornecimen-
to de uma destilaria autônoma
para a Costa Rica. Nossas ex-
portações cresceram 400% em
relação a 1976. A abertura do
nosso escritório no Panamá de-
ve ocorrer nos próximos dias. Ali
teremos uma ponta de lança de
atuação em toda a América Cen-
trai".

Turbinas vendidas

O Sr Luís Lacerda Biagi in-
formou também que a AKZ Tur-
binas, empresa que tem o con-
trole acionário da Zanini. tem
até o momento negociadas no
pais 30 turbinas, e antes de for-
marmos a AKZ, já comprávamos
na AEG-Kanis, da Alemanha,
cerca de 13 turbinas.

"Vendemos para a Petrobrás
Fertilizantes Araucária, três tur-
binas de 6 mil 300 quilovats, 7
mil 500 e 2 mil 500 quilovats,
respectivamente. Em 1977. a Za-
nini faturou CrS 805 milhões, na
área de equipamentos posados e
as perspectivas sáo boas para
1978, pois temos em carteira pe-
didos de CrS 1 bilhão 500 mi-
lhões. Agora em janeiro, estamos
exportando para a Argentina a
maior moenda já feita no Bra-
sil, com dimensões de 43 x 90
polegadas para o Engenho San
Pablo, em Tucuman".

História
Em 1915, o oleiro Pedro Bia-

gi, avô de Luis, natural de Cam-
pagnola, Itália, constitui a firma
Bighetti e Biagi arredando ter-
ras da Fazenda Barbacena. com
o comércio de lenha para as
companhias Mogiana e a Paulis-
ta de estrada de ferro.

Em 1922. instala a Usina Bar-
baeena, produzindo sua primeira

São Paulo

Ao centro, sentado, Pedro Biagi com seus 12 filhos.
No alto,, à direita, o atual presidente Murílio Biagi

safra. Em 1929, vende sua parte
na firma e adquire a Fazenda da
Pedra, instalando uma usina. Em
1936, seus filhos Gaudèncio, Bau-
dílio e Maurilio em sociedade
com João Pagano. adquirem de
João Marchesi, seu cunhado, a
Usina Santa Elisa.

Aos GO anos. Pedro Biagi
vende seus bens aos filhos. Mais
tarde Maurilio e Gaudèncio fica-
rão com a Santa Elisa, iniciando
a construção de um complexo
industrial, enquanto Baudílio e
Gaudèncio assumem a Usina de
Pedra. Osvaldo, filho caçula de
Pedro, fundou a Solorrico em São
Paulo.

A Segunda Guerra Mundial
começou, cortando o fluxo já
deficitário de peças _ equipa-
mentos para a indústria de açú-
car. Maurilio percebe a necessi-
dade de criar-se uma indústria
nacional no setor.

Havia em Sertãozinho uma
pequena oficina permanente a
Ettore Zanini, experiente co-
nhecedor de calderaria e equipa-
mentos, que prestava serviços às
usinas da região, surge cm 1950
a Oficina Zanini Ltda., com ca-
pitai inicial de CrS 1 milhão
(cruzeiros antigos). O nome de
Zanini é escolhido por Maurilio

que o julga mais eufórico c "me-

talúrgico".
Em 1960. é adquirido um ter-

reno de 242 mil metros quadrados
fora da área urbana de Sertão-
zinho c a Oficina Zanini Ltda, se
transforma em sociedade anôni-
ma, já com 135 funcionários.

O plano com apoio do BNDE
se concretiza em 1964. Em 1965,
a Zanini instala a sua primeira
usina completa: a da Companhia
Açucareira Vale da Rosário, cm
Morro Agudo.

Em 1977, para consolidar seu
crescimento, forma novas subsi-
diárias, como a Renk-Zanini S.A.,
para produção de redutores, en-
grenagens e acoplamentos para
as indústrias de construção na-
vai, do cimento, química, side-
rúrgica, turbinas hidrelétricas, a
vapor e termo-nucleares, para
usinas de açúcar e álcool, a AKZ-
Turbinas, para produção de tur-
binas a vapor, com faixa de po-
tência até 150 mil quilowatts: e a
Sermatec S.A., de prestação de
serviços técnicos de montagem e
assistência técnica de equipa-
mentos industriais.

Lima Neto afirma que
Usiminas deve laser
expansão em Ipatinga

"A Usiminas é a siderúr-
gica estatal que apresenta
as melhores condições parti
executar o quarto estágio
do programa de expansão,
ali mesmo em Ipatinga, pa-
ra atingir 5,3 milhões de t/
ano de capacidade instala-
da. Pode gerar 70%. dos re-
cursos necessários e apre-
senta o mais baixo custo de
investimento, ou seja, de
900 dólares por tonelada."

A afirmação é do Sr Ro-
berto Lima Neto, diretor de
Planejamento do Banco Na-
cional de Desenvolvimento
Econômico que, apesar de
náo ter o controle da Usi-
minas (pertence a Sider-
brás que tem o maior nu-
mero de ações ordinárias),
mantém-se como seu pilhei-
pai acionista, com 46% do
capital global de CrS 4 bi-
lhões 600 milhões (subsori-
to). O Sr Lima Neto fez
questão de assinalar que fa-
lava cm seu nome e não do
BNDE e frisou "que somen-
te por razões políticas o
projeto da Usiminas cm
Ipatinga poderá ser atrasa-
do ou trocado por outro".
TRANSPORTES

Segundo o Diretor de Pia-
nejamenlo do BNDE, o es-
quema de transportes para
escoamento da produção de
5,3 milhões t/ano, bem co-
mo para a recepção dos in-
sumos, já está equacionado.
Disse que a Vale do Rio Do-
ce está iniciando a insta-
lação de 4 trilhos tbitola
larga) em sua linha que se
cruza com a Central em
Itabirito, o que significa di-
zer que o trem apenas mu-
dará de linha.

Após explicar que a Vale
investiu 10 milhões de dóla-
res para instalar um pátio
de transbordo perto de Ita-
bira.o Sr Roberto Lima Ne-
to informou que a Usiminas
tem uma área de 60 mil
metros quadrados cm São
Paulo, onde vai investir
Cr.$ 100 milhões na cons-
trução de um imenso
galpão. Assim, o trem chega
. despeja o produto acaba-
do para o mercado paulista.
Idêntico sistema será im-
plantado também no Esta-
do do Rio de Janeiro, onde
a Usiminas tem como gran-
des clientes os estaleiros.

Disse ainda o Sr Lima
Neto que o projeto da Usl-
minas já foi estudado e es-
tá pronto para ser aprova-

do. "E' urgente soltar a Usl-
minas, por ser a única das
três grandes estatais que,
no momento, dispõe das
melhores condições p a r a
executar a expansão da sua
usina". Sempre afirmando
estar falando apenas em
seu nome pessoal e náo do
BNDE, assinalou que o Bra-
sil continua carente de aço
e que "a melhor opção side.
rúrgica do pais é o projeto
da Usiminas".

Entende o Sr Roberto LI-
ma Neio que as outras duas
grandes usinas estatais
(Volta Redonda — CSN e
Cubatão — Cosipa), estão
passando por uma fase de
adaptação de administração
e seus projetos de expansão
ainda se mantém em atra-
so. "Isso náo ocorre com a
Usiminas que, por certo,
tem a mais coesa c eficiente
equipe administrativa das
três." Acrescentou que qual-
quer análise do ponto-de-
vista econômico pesará em
favor da expansão da Usina
de Ipatinga.

A Usiminas dispõe no mo.
mento de uma capacidade
instalada de produção de
2,5 milhões de t/ano e a im-
plantação da terceira etapa
do seu plano de expansão
está bastante adiantada,
devendo atingir os 3,5 mi-
lhões de t/ano ainda em
1979. Já a CSN e a Cosipa
não conseguirão concluir
suas terceiras etapas (4,6
milhões de t/ano para a
primeira c 3,5 milhões 1/
ano para a segunda) antes
de 1981. Se iniciar agora seu
quarto estágio, a Usiminas
tem condições para con-
cluí-lo cm 1981.

Os investimentos previs-
tos na implantação do
quarto estágio da Usiminas
são da ordem de 1 bilhão
620 milhões de dólares e a
empresa tem recursos dis-
poniveis e capacidade de
gerar o correspondente a
70%, ou seja, cerca de 1 bi-
lhão 130 milhões de dólares.
Outro ponto assinalado pelo
Sr Lima Neto e referente
aos custos do projeto _00
dólares por tonelada insta-
ladai é efetivamente o mais
baixo pois o da Açominas,
por exemplo, está orçado
cm 1 mil 700 dólares por to-
nelada e nos meios siderúr-
gico comenta-se que deverá
ultrapassar de muito os 2
mil dólares.

Rede Ferroviária Federal
encomendará á indústria
nacional 200 locomotivas

São Paulo — A indústria ferroviária confirmou
em São Paulo, através do presidente da Associação
Brasileira da Indústria Ferroviária (Abifer), Sr
Marcos Xavier da Silveira, a assinatura de um con-
trato de venda para a Rede Ferroviária Federal de
236 locomotivas, até o próximo dia 20. "A data ain-
da não foi acertada, mas a Rede já nos informou
que será até o próximo dia 20", afirmou o Sr Mar-
cos Xavier da Silveira.

A encomenda das 236 locomotivas, segundo o
Sr Carlos Villares, diretor de Equipamentos Villa-
res, está dividida da seguinte maneira: 66 para a
Villares, 64 para a Emaq e 70 para a General Ele-
tric. As 36 restantes, para completar as 236, serão
encomendadas na Espanha, devido à existência de
um acordo antigo com esse país. O Sr Carlos Vil-
lares esclareceu que "a General Eletric deverá ter
mais encomendas posteriormente, pois já está ins-
talada em Campinas, podendo entregar mais rapi-
damente as encomendas, enquanto nós c a Emaq.
estamos nos estabelecendo agora".
EXPORTAÇÃO

Quatro locomotivas die-
sel-elétricas, produzidas pc-
Ia indústria nacional, num
valor total de CrS 20 mi-
lhões. estão seguindo via-
gem para a Bolivia. onde
serão incorporadas à frota
de tração da Empresa Na-
cional de Ferrocarrilles.

O encaminhamento das
unidades, de 1050/950 hp e
com 60 toneladas cada, foi
iniciado ontem (15) quando
se concluiu, também, a en-

trega de uma encomenda
de 17 locomotivas de varia-
das potências e portes, fei-
tas pela ferrovia boliviana
à indústria General Eletric
de Campinas.

A exemplo das primeiras
remessas, realizadas no ano
passado, a atual seguirá re-
bocada de Campinas a
Corumbá (MT), por 1700
quilômetros de trilhos da
Fepasa e da Rede Ferrovia-
ria Federal, rendendo este
transporte um frete total
de CrS 163 mil 800.
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RETIFICA
CILÍNDRICA^FERDIMAT

] FRU 600
FRUH 600

Ferdimat è uma máquina de construção robusta
com características dimensionais e operacionais,

próprias para trabalhos com tolerâncias fechadas,
normalmente exigidas em ferrarnentana industrial.
Seu tamanho e fácil manuseio permite, aliados a
sua versatilidade e grande número de acessórios,
classificá-la como a máquina ideal para retificação
de formatos cilíndricos internos e externos, angu-
lares e paralelos, tendo notável rendimento na

produção seriada de poças retificadas.
Como nosso último lançamento a retifica inter-
na FRIH 200 com construção semelhante as
outras, è equipada com cabeçote para retificar i
ternameme com velocidade de 10 - 20 - 30 e 40

mil RPM. Excelente para trabalhos de alta produ-
çao. Garantia de um ano, solicite Catálogos e
informações. Assistência técnica permanente.

»|j/ _

FERDIMAT IND. E COM. DE MAQUINAS

_!____<
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{) rolo e o esfarrapado

De um técnico da Interbrás que acom-
panha a comitiva do Presidente Geisel no
México, já com o objetivo de tramar nego-
ciaçÓes comerciais:"A Interbrás não tem interesse em. ven-
der soja para o México, porque todas as com-
pras são feitas por uma empresa estatal.
Conscguc-se mais vantagem vendendo óleo
de soja, que é produto industrializado e
comprado por empresários do setor privado."

Nesse caso, os mexicanos também não
deveriam comprar óleo de soja, porque a ven-
dedora é uma empresa estatal brasileira.

Levado ao extremo o estranho raciocí-
1110 do tecnocrata da Interbrás, o Brasil po-
deria perder alguns milhões de dólares nas
suas transações comerciais se a S. O. Licht
se recusasse, por exemplo, a comprar açúcar
do 7/1/1 ou se a Nippon Steel deixasse de
comprar minério da Vale do Rio Doce, ale-
gando que não transacionam com empresas
estatais.

Refúgio
O Embaixador Delfim Netlo quando

vem ao Rio não fica mais apenas no escri-
tório da. Cacique, no Edifício De Paoli, para
onde geralmente acorre uma romaria ãe em-
presários.

Para as conversas políticas, em geral
mais demoradas, o Embaixador está usando
outro escritório na Rua Erasmo Braga.

Mercado institucional

O Governo está prestes a criar mais um
amplo mercado institucional para equipa-
mento industrial. A partir da próxima safra
açucareira, as usinas começarão a utilizar
laboratórios para análise da sacarose conti-
da na cana, que será o novo método para pa-
gamento áa matéria-prima (antes era por
peso).

Segundo estudo ão Programa Nacional
de Melhoramento da Cana-de-Açúcar — Pia-
nalsucar — o laboratório mais a sonda pararecolhimento das amostras de cana custa-
vam, no principio do ano passado, Cr$ 2 mi-
lhões. Com correção monetária, são Cr$ 2
milhões 400 mil, que, multipUcaãos pelas 211
usinas em funcionamento, áá Cr$ 506 mi-
lhões. Isso sem considerar que as íisinas
maiores terão que possuir vários equipamen-
tos para receber a cana.

No momento, a única indiístria que
produz esse equipamento é a Codistril —
Construtora de Destilarias Dedini S/A.

Transferência

O Grupo Ultra está transferindo para a
Bahia duas de suas fábricas — a Ultraclor
e a MCA Ultra — que em principio seriam
instaladas em Alagoas, junto à Salgema de
quem consumiriam cloro.

Alarmado com a intensidade dos pro-
testos contra a poluição causada pela Sal-
gema, o Governador Divaldo Suruagy está
protelando a desapropriação de áreas onde
se deveriam implantar as empresas ão pó-
lo cloroquímico.

Na Bahia, as empresas do Grupo Ultra
já asseguraram o fornecimento de cloro.

"Reforma

A Cacex está próxima a realizar uma
reforma administrativa agrupando por pro-
auto, e não mais por atividaáe, as suas di-
versas seções. Assim, deixará de haver ãe-
parlamentos de exportação e ãe importação
para cada categoria de produto, e todas as
operações de gêneros alimentícios, por exem-
pio, vão concentrar-se num núcleo só.

Orçamento

Fernando Carvalho deverá apresentar
hoje as soluções para o orçamento da Bolsa
ãe Valores do Rio, que estava com um pre-
juízo estimado para este ano ãe Cr$ 40 mi-
lhões.

Na última sexta-feira, Fernando Car-
valho esteve na Comissão de Valores Mobi-
liários e com Sérgio Ribeiro, diretor ãe Mer-
cado de Capitais do Banco Central, para tra-
lar do assunto.

Declini-Elliol.t

O vice-presidente executivo da Dedini,
Wa.ld.ir Gianelti, confirmou que a fase ãe
estruturarão cia nova empresa Dedini-El-
liótt, estará concluída alé o fim ão mês.

A Deãini-EllipU já tem encomendas da
Petrobrás de turbinas a vavor. A fábrica será
no Rio. onde a EWott está instalada, mas no
inicio das oneracões também estará produ-
zindo turbinas a fábrica da Dedini em Pira-
cicaba.

Curso

A Finrn. ave funciona como Secretaria
Executiva cia Comissão Coordenadora dos
Núcleos cie Articularão com a Indústria, es-
tara m-omovenrlo n vart.ir do vrnximo dia 27
n 2° Curso sobre Comércio de Tecnologia.

Do curso, que será realizado no Clube
de Aeronáutica, deverão partic>r>ar 45 re-
presentantes de empresas e órgãos governa-mentais.

Produção mineral

Em 1977 a produção mineral da Bahia
atinam CrS 1,3 bilhão, crescendo 17,8% em
relação ao ano anterior.

O Secretário de Minas c Energia, José
M.ascarenhas, prevê um crescimento ainda
maior este ano com a consolidação ãe pro-jelos de cromo c salgema.

Commercial Union do Brasil
Seguradora S.A.
CGC 33.425,075/0001-73

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os Senhores Acionistas a se reu-

nirem em Assembléia Geral Extraordinária, em sua
sede social, à Rua México n? 168 — 3? pavimento,
nesta Capital, no dia 31 do corrente, às 15 horas, a
fim de deliberarem sobre o seguinte:

a) Proposta da Diretoria de alteração do Estatu-
to Social da Empresa, com o objetivo de adaptá-lo
à lei ri? 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

b) Assuntos de interesse geral.
Ficam suspensas as transferências das ações, até

a realização da referida Assembléia.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1978.
Vicente de Paulo Galliez — Presidente
Nicolás Jesus Di Salvo — Diretor
Alfredo Dias da Cruz — Diretor

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE SANEAMENTO
HABITAÇÃO E OBRAS - SSHO

Companhia Pernambucana
de Saneamento - COMPESA
EDITAL DE LICITAÇÃO

Aclia-se à disposição das firmas interessadas o
Edital de Licitação n.° 02/78, referenle à constru-
ção do sistema de abastecimento dágua de São
Lourenço, Camaragibe, localizado na região metropo-
litana do Recife, compreendendo adutoras, estações
elevatórias e redes de distribuição.

A abertura das propostas será no dia 15.02.78
às 15:00 (quinze) horas na Av. Cruz Cabugá, 1387,
Santo Amaro, Recife — PE.

Maiores esclarecimentos poderão ser dados
pela Divisão de Orçamento e Licitação da Compesa
no endereço acima citado.

Recife, 13 de janeiro de 1978
RENATO AIRES LOBO

Diretor
(p

irai fíi
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 01/78

AVISO
O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE'

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, faz público, paia conheci-
mento dos interessado.'! e de acordo com as normas do Deere-
to-lei n.° 200, de 25 de fevereiro de 1967 e legislação com-
plcmentar, que no dia 20 de fevereiro de 1978, às 10 horas,
em sua sede, na Avenida Brigadeiro Tiompowsky s/n.. Cidade
Universitária - Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro,
receberá documentos de habilitação c proposta para a locação
de Serviços de "NUTRIÇÃO" (aquisição de gêneros aJimcn-
tícios, pre-preparo, preparo e distribuição), a pacientes, inter-
nados, funcionários, estagiários, plantonistas, residentes e
outros, dentro dos critérios estabelecidos no Edital.

O Edital completo e demais especificações detalhadas
desta Concorrência, bem como quaisquer outros esclareci-
mentos, poderão ser obtidos pelos interessados no Serviço de
Material do Hospital Universitário, no endereço acima citado,
das 9 às 12 c das 14 às 17 horas, de 2? a 6.a feira.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1978.
(a) Dr. MICHEL EUGÊNIO JOURDAN
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

UHIVERSIDABE FEDERAL DO IU0 DE JANEIRO
HOSPiTAI. UNIVERSITÁRIO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.° 02/78

AVISO
O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE

FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, faz público, paia conheci-
mento dos interessados e de acordo com as normas do Dccrc-
to-lei, n° 200. de 25 de fevereiro de 1967 e legislação com-

plcmentar. que na dia 27 de fevereiro de 1978, às 10 horas
em sua sede. na Avenida Brigadeiro Trompowsky s/n.. Cidade
Universitária Ilha do Fundão, na cidade do Rio de Janeiro,
receberá documentos de habilitação c propostas paia a pres-
tação de serviços espcciTicos de "LIMPEZA HOSPITALAR"
com dcsinfccção, dcsinsctização, desratização c desodorifi-
cação de todas as suas áreas destinadas ou não ao público.

O Edital completo e demais especificações detalhadas
desta Concorrência, bem como quaisquer outros esclareci-
mentos, poderão ser obtidos pelos interessados no Serviço de
Material do Hospital Universitário, no endereço acima citado,
das 9 às 12 e das 14 ás 17 horas, de 2? a 6.a feira.

Rio de Janeiro. 12 de janeiro de 1978.

(a) Dr. MICHEL EUGÊNIO JOURDAN
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Clima pode levar Paraná a
w;t(,7~ ter quebra na safra de soja
Schlesinger
diverge de

Riaü — o Secretário de
Energia cios Estados Unidas,
Jantes Schlesinger, admitiu
oniuni divergências de opi-
nião com seus negociadores
árabes sauditas mas elogiou
a influência moderadora cia
liderança saudita."Registraram-se divergen-
cias de pontos-de-vista com
relação a alguns dos aspec-
Los que discutimos, mas
concordamos sobre outras
questões", declarou Schle-
singer à Agência de Impren-
sa Saudita, controlada peloGoverno.

O Secretário, que está na
Arábia Saudita para manter
discussões políticas e sobre
energia com os dirigentes
governamentais, reuniu-se
ontem com o príncipe her-
deiro Fahd Ben Abclel Aziz
e com o Ministro do Pctro-
leo, Ahmed Zaki Yamani,
em Jida.

Schlcnsingcr não entrou
em detalhes sobre os aspec-
tos de acordo e desacordo,
mas elogiou o Governo do
Rei Khaled pelo "papel es-
tabilizador que a Arábia
Saudita está desempenhan-
do cm questões relacionadas
com a ordem econômica
mundial", destacando o pa-
pel saudita no congelamen-
to dos preços do petróleo.Ele adiantou que se che-
gou a um entendimento so-
bre o uso futuro da energia
solar como possível substi-
tuto para o petróleo, esti-
mando entretanto que isso
poderá levar "dezenas de
anos".

Maxwell pode
pagar hoje
funcionários

São Paulo — A diretoria
da Maxwell Eletrônica Co-
mercial e Industrial S.A.
¦tem o prazo de até hoje, ao
meio-dia, para pagar os sa-
lários atrasados de .seus em-
pregados, que dc.scie novem-
bro não recebem. Os 96 fun-
cionários estão em greve há
quatro dias, com base na
Lei 4 3330, e o prazo do acer-
to de contas vai até hoje,
quando decidirão se conti-
nuam em greve ou que ou-
tra atitude poderão tomar.

O diretor financeiro da
Maxwell, Sr Wilson Salga-
do, explicou que a empre-
sa, cuja folha de pagamen-
to é de CrS 470 mil, já con-
seguiu CrS 240 mil. pela en-
trega de equipamentos a um
cliente, e vai tentar conse-
guir, junto ao Banco do Es-
tado do Mato Grosso, o re-
passe de CrS 518 mil, con-
cedidos pelo Finame para o
pagamento de equipamen-
tos entregues à Rádio e TV
Brasil-Oeste, com sede em
Cuiabá.

DÉBITO TOTAL

A diretoria da Maxwell
informou ainda que o débi-
to total da empresa é de
CrS 900 mil, dai o atraso no
pagamento de seus funcio-
nários. A liberação do.s re-
cursos do Finame depende
cia assinatura do contrato
com a Rádio e TV Brasil-
Oeste.

Dizendo-se confiante na
solução do problema, o di-
retor financeiro da firma
acrescentou que o fatura-
mento da Maxwell, em 1977.
foi de CrS 13 milhões e, "no
momento, temos pedidos em
carteira no valor de CrS 28
milhões. Por isso, estamos
pleitea,ndo junto ao Bnde e
Banco do Desenvolvimento
do Estado — Badesp — um
financiamento de CrS 15
milhões, para saneamento
financeiro, este ano, entre
CrS 50 e CrS 60 milhões".

Fundada em 1961, a Max-
wcll possui um capital de
CrS 20 milhões, segundo
aquele diretor, produzindo
transmissores de televisão e
sistemas irradiantes, trans-
missores de rádio FM, mesas
de telefonia para Embratel
e circuitos fechados de tele-
visão.

AL ARTEFATOS DE COURO S.A.
C.G.C.M.F. n.° 33.042.961,0001-18

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas de MUNDIAL ARTEFATOS DE
COURO S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em
primeira convocação no dia 27 cie janeiro de 1978, às 14,00 horas,
em sua sede social à Rua Ururaí n.° 556, nesta cidade, a fim cie deli-
berarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Reforma dos Estatutos Sociais, a fim de adaptá-los as exigências da

nova Lei das Sociedades por Ações.
b) Eleição do Conselho de Administração.
c) Assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 1978.
ass. JAIME RABINOVITSCH - Dir. Financeiro

Curitiba e Cascavel — Neste início
de colheita da safra de soja que, segun-
do as previsões oficiais, vai atingir 5 mi-
lhões de toneladas iou 40'.; da produção
brasileirai, dois fatores que estão preocu-
liando agricultores, cooperativas e auto-
ridades são a seca e a florada precoce- que desnivelá as plantações, causan-
do problemas técnicos na colheita e di-
minuindo a produtividade.

Assim, podem-se repetir os aconte-
clmentos de 1977, quando a safra para-
naen.se atingiu 4 milhões 700 mil tonela-
das, depois que um longo período de se-
c.i provocou uma quebra de 500 mil to-
neladas. No momento, no entanto, "é
humanamente impossível estimar qual-
quer quebra na produção global, porque
a soja ainda pode reagir a estímulos fa-
voráveis", disse o agrônomo Mario Pu-
deli, responsável pelo acompanhamento
da cultura na Secretaria da Agricultura.
Ele confirma, porém, que "haverá uma
quebra, mas não podemos quantificá-la
por enquanto".

Parnu/í
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Embora a Secretaria ainda esteja
fazendo levantamento dos prejuízos
através de seus núcleos regionais, os
agricultores do Oeste, onde a soja já co-
meçou a ser colhida devido à florada
precoce, estão desanimados e pessimistas
quanto à safra deste ano. "Mesmo que
comece a chover bastante, agora, dificil-
mente haverá condições para uma recu-
peração total da safra da região", afir-
mou o Sr Leopoldo Piotrowski, presiden-
te da Cooperativa Agrícola Mista Ron-
don, iCopagrili. de Marechal Cândido
Rondon, no Oeste paranaense.

Da mesma forma, o Sr Cony Wcnclt,
na sua fazenda de 30 hectares, planta-
dos unicamente com soja, em Palotina,
a 700 quilômetros de Curitiba, está ven-
do desvanecer-se suas esperanças cie
recuperar os prejuízos que sofreu na sa-
fra passada, quando não conseguiu co-
mercializar sua produção por bons pre-
çcs. Pessimista, ele prevê que "já per-
di 50';;. da soja que plantei".

Na mesma situação, o seu vizinho,
Sr Salomão Neirer, já leve .de colher
boa parte da soja cultivada nos 23 ai-
queires de sua fazenda, "porque ela es-
tava amarelando e secando gradativa-
mente". Ele deve ao Banco do Brasil
CrS 120 mil entre financiamentos de
custeio e Proagro e. se não colher 2 mil
600 sacas e vendê-las por CrS 300 a sa-
ca de 60 quilos, "não terei condições de
saldar a divida", lamenta.

Já desiludido coni a safra da região,
0 chefe em exercício do Departamento
de Produção da Cooperativa Agropecuá-
ria de Cascavel íCoopavel), Sr Aldemir
Abil, explicou que "o agricultor da nos-
sa região tem sofrido muito com as pro-
duções desequilibradas e safras frustra-
das nos últimos anos". Para ele, que
acredita fielmente numa grande quebra
na produção deste ano, "a única espe-
rança são os preços".

Um estudo realizado pela Copagril,
de Marechal Cândido Rondon, demons-
tra que o produtor de soja, para ter lu-
oro, terá que vender a saca >a Cr$ 165,
no mínimo, o que ciaria uma cotação de
220 dólares no mercado internacional.
O cálculo de custo médio de produção da
Secretaria da Agricultura estima, no en-
tanto, cm Cr§ 112 a saca de 60 quilos.

Precocidade
A florada precoce da soja, que an-

tecipou o inicio da colheita em um mês,
foi ocasionada por uma série de fatores

e generalizou-se em todo o Estado. O
agrônomo Mário Pudcll enumera alguns:
.1 temperatura muito acima da média do
Estado na época de germinação e dr-
senvolvimento da planta, a qualidade
inferior das sementes, uma subutilizá-
cão de fertilizantes devido aos preços
altos e, finalmente, uma certa clegene-
ração de algumas variedades de soja.

Como conseqüência disso, dentro de
10 dias a Coopavcl já deverá iniciar o
recebimento da soja, enquanto que em
Marechal Cândido Rondon e Guaira, no
Oeste, e Londrina e Maringá, no Norte,
as cooperativas já estão recebendo ai-
gumas toneladas do produto. O pre-sidente dá Copagril, Sr Leopoldo Pio-

Cony Wendt acha que já perdeu
50'"f do que plantou em 30 ha.

trowski, afirma que isso pode beneficiar
o agricultor na comercialização, pois"podemos jogar com maior margem de
tempo e o trigo pode ser plantado mais
cedo, correndo menos riscos de pegar
geada".

Produtividade
Desde que a cultura foi implantada

no Estado a soja sempre apresentou
desníveis sensíveis cm relação às previ-
soes da Secretaria da Agricultura, E
que as estimativas são sempre feitas em
condições ideais para a cultura, onde a
chuva teria de cair de sete em sete dias.
Obviamente, como isso é praticamente
impossível, as safras apresentam gran-
des oscilações de produção e produtivi-
dade.

No ano passado, para uma área de
2 milhões 200 mil hectares, esperava-se
uma colheita de 5 milhões 200 mil to-
neladas, mas houve a quebra de 500 mil
toneladas. Este ano, para uma área de
2 milhões 300 mil hectares, a previsãoé de uma safra de 5 milhões de tonela-
das. A produtividade também acompa-
nha estas oscilações, pois em 74/75 ela
foi de 2 mil 221 quilos por hectare, em
75/76 subiu para 2 mil 30o quilos e, ano
passado, caiu para 2 mil 136 quilos porhectare. Mesmo assim, o Paraná, queé o segundo produtor brasileiro, orgu-
Una-se de ter a maior produtividade neis-
ta cultura.

O pique da colheita, este ano, será
alcançado entre fevereiro e a primeira
quinzena de março e, igualmente em
Campo Mourão, no Centro-Oeste do Pa-
raná, as previsões são pessimistas. O
gerente da Comercial Agrícola Monte
Sião, de Toledo, garantiu que esta re-
gião. também grande produtora, está so-
frendo imensos prejuízos.

Para o Sr Lírio Rossoni, "haverá
uma quebra de 30rn na safra desta re-
gião. comprometendo a safra estadual
na sua previsão oficial". Ele já revisou
sua previsão para a compra de soja na
sua firma, diminuindo de 60 mil tonela-
das para apenas 28 mil, "cm função da
quebra".

Neste estado de espírito, os agricul-
tores começam a justificar misticamen-
te seus prejuízos: "A chuva não chegou
até agora porque São Pedro recebeu so-
licitações de milhares de 'estudantes queenfrentam o vestibular este ano e ele
acabou esquecendo a soja", diz um pro-dutor de Toledo.

Além disso, o Prefeito de Cascavel,
Sr Jaci Scanagata, já está antevendo fu-
tu ras implicações políticas por causa de
quebra na produção de soja. "Se hou-
ver uma frustração de 30% na safra da
região Oeste, isso vai influir negativa-
mente para a Arena nas próximas elei-
ções. Se São Pedro não fizer chover, o
Governo será sempre culpado pela que-
bra e os agricultores deixam de votar
na Arena. Por isso, já estou tomando
minhas providências -e entrando cm con-
tato com as autoridades para que aju-
dem os agricultores se houver uma que-bra muito grande na safra, senão va-
mos perder muitos votos", afirma ele.

Pecuaristas de SP criticam
novo preço pago pela Cobal

São Paulo — Os pecuaristas da re-
gião de Presidente Prudente — um dos
maiores centros de criação de bovinos do
interior de São Paulo — mostram-se
descontentes com o aumento de 36,ã^
concedido á carne destinada aos esto-
ques reguladores da Cobal. Segundo o
presidente da Sociedade Rural do Su-
doeste Paulista. Sr Antônio Servantes,"o preço não satisfaz de forma alguma",
e por isso, sua entidade reivindicará me-
lhor cotação oficial.

O Sr Décio Scnna, secretário do Sin-
dicato Rural, disse que "tudo concorre
para o aumento do boi magro. Para que
o boi atinja o ponto de corte, enfrenta
uma série de problemas; a começar pe-
Ias cigarrinhas que estão infestando to-
das as famílias e diminuindo a capaci-
dade de engorda. Além disso o aumento
da ração e dos medicamentos torna
impraticável a venda da arroba por
CrS 225".

Sem bois
Falando em nome do Sindicato, o

Sr Décio Scnna afirmou que "se os fri-
goríficos oferecerem menos de CrS 275
por arroba não encontrarão bois para
comprar, porque os criadores irão segu-
rá-los e só venderão cm casos excepcio-
nais".

O Sr Euclides Godói Moreira, com-
puador de gado para o frigorífico Bordo
opinou que "ninguém vai estocar cam
perdendo CrS 50.00 por arroba". Segun-
cio ele, um boi gordo pesa em media 16

arrobas, o que representa Cr$800 de pre-
juízo por cabeça. Para ele, o preço de
CrS 225 proposto pela Cobal "não dá
nem para pagar boi magro, pois um gar-
rote cie dois anos já está custando CrS
3 mil".

O Sindicato Rural chegou á con-
clusão de que há falta de bois devido a
matança indiscriminada de matrizes nos
últimos anos, o que está concorrendo
para o agravamento da situação. O se-
cretário do Sindicato, Sr Décio Scnna,
admite que esse problema durará ainda
dois anos, com sérios reflexos para a pe-
cuária brasileira".

Fo ra (ia rralKlath-

Surpreendidos com o preço de CrS
225, os industriais da carne revelaram
não ter o menor interesse em vender o
produto aquele preço, pois compram a
CrS 275 por arroba. "Os valores estão
completamente fora da realidade", acre-
dita o Sr Fernando Gonçalves Pedro, di-
retor cio frigorífico Prudentino e um dos
responsáveis pelo abastecimento do Rio
de Janeiro, São Paulo e Vale do Paraíba.

Acrescentou que "o 
preço da Cobal

está errado, como já aconteceu o ano
passado, pois não considerou que o custo
de vida e a inflação subiram 40',r>". Su-
geriu que a Cobal compre o gado em pé
ias inventadas e contrate o serviço dos
rigorificos para o abate. "Quem sabe,

tom essa medida, poderá conseguir me-
lhores preços que os atualmente pagos
pelos frigoríficos",
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torta dos fundos
acompanha alta de
Z52°fodíi Bolsa do Rio

A maioria dos fundos dc
investimento p u to 1 i c a-
dos acompanhou, na últi-
ma semana, a alta de
2,52% na média do IBV da
Bolsa do Rio, ultrapassan-
do por larga margem a va-
lorizacão do índice de pre-
ços (IPBV).

As altas foram lideradas
por Maisonave (4,72%),
Laüreano (4,62'/;,) e Bame-
rindus (4,50%), entre os
fundos mútuos, enquanto
Tamoyo (3,50%), Merkin-
vest (2,62%' e Souza Bar-
ros (2,25%) ficaram à
frente dos fundos 157.

FUNDOS MÚTUOS

Entre os 56 fundos mú-
tuos publicados, 31 subi-
ram, 16 cairam e oito
mantiveram estáveis
lAdempar, Banorte, Credi-
banco, Denasa, Dencsa
Mim., Haspa, Safra e
Umuaramai. Maiores ai-
tas: Maisonave (4,72%),
Laüreano (4,62%), Bame-
rindus (4,50%), Condomi-
nio Creseinco (4,27%) e
Finey (3,96%). Maiores
baixas: Novo Rio Londres
(2,70%), Aplik (2,43%),

Minas i2,29%), Bancspa
il,28%) e Apoio (1,25%).

FUNDOS FISCAIS 157

Do universo de fundos
fiscai" 21 subiram, 21 cai-
ram e 12 permaneceram
com suas cotas inalteradas.
Maiores altas: Tamoyo
(3,50%), Markinvest
(2,62%), Souza Barros
12,25% i, B a m e r i n d u s
il,54%) e BMG (1,32% I.
Maiores baixas: Adempar
(4,307o), Econômico
(2,42%), BINC (1,82%),
Miltinvest (1,44%) e Ba-
hia (1,37%).

FUNDOS 1401

Apenas dois dos fundos
do Decreto-Lei 1401 cai-
ram, na última semana:
ABN—Brasil (-0,15%) e
The Brazil Fund (-0,06%).
Nenhum se mostrou está-
vel e as cinco maiores ai-
tas couberam a Robrasco
(1,52%), Brazilian Selectcd
H.49%), Brasil vest' Finas a—Brasil

e Real Trust
(1,37%),
(1,30%)
(0,58%).

Fundos Mútuos

Instituição

Adempar
Alfa
América do Sul
Aplik
Apollo
Auxiliar
Aymoré
BBI Bradesco
BCN
BMG
Banierindus
Bandeirantes BBC
Banespa
Banorte
Bíinrio
Bosc
Boston
Bozano Simonsen
Brascan
Brasil
Caravello
Citybank
Comind
Cotibra
Credibanco
Creditum
Crefisul (Cop.)
Crefisul (Gar.)
Creseinco
Cond. Creseinco
Oelapieve
Denasa Mim,
Denasa

Econômico
Finasa
Finey
Garantia
Haspa
lochpe
Itaú
lar Brasileiro
Laüreano
Maisonnavg
Mercantil
•Me rk invest
Minas
Montepio
Multinvest
Nacional
Novo Rio Londres
Paulista
P. Willemseni
Real
Safra
Suplicy
Umuarama

Patrimônio
Cola (CrS) Cr$ (mil)

últ. inf. variação últ, inf.
06/1/8 13/01 na semana

disponível
0,37 0,373 cot. 14 444
3,65 3,707 1,36 30 374
2,80 2,797 - 0,35 7 229
1.23 1,201 -2,43 572
0,80 0,792 - 1,25 II 419
0,90 0,913 1,11 6 482

19,06 19,196 0,68 29 482
4.04 4,073 0,72 80 436
5,94 5,009 -0,79 33 360
2.35 2,404 2,12 15 043
5,33 5,57 -h 4,50 37 627
1,20 1,211 0,63 5 464
2.33 2,300 - 1,28 7 004
0,82 0,82 est. 8 265
1.55 1,561 0,64 153 933
1.24 1,2 -0,80 4 533
2.36 2,387 0,84 8 085
8,58 3,595 0,4 64 251

28,29 29,516 2,51 13 615
0,83 0,826 - 1,20 7 212
1,80 1,83 1,66 19 135
1,39 1,400 0,71 40 031
1,06 1,052 -0,94 40 233

2,967 4 944
0,85 0,850 «si. 5 300
4.37 4,394 0,45 6 950
2,11 2,101 -0,47 14 364
148,37 148,926 0,37 55 267
3.38 3,403 0,59 532 849
2.34 2,443 4,27 171 959
4.05 4,091 0,98 13 020

10,54 10,543 esl. II 504
2,42 2,424 est. 29 838
1,08 1,079 -0,92 19 916
2,90 2,942 1,37 54 461
3,28 3,412 3.96 15 706
4.56 4,575 0,21 14 658
0,32 0,322 est. 5 831
0,69 0,70 1,44 5 910
2,27 2,284 0,44 393 896
1.99 2,011 1,00 40 092
2,38 2,49 4,62 5 786
2,75 2,880 4,72 8 080
1,19 1,189 -0,84 8 783
1.45 1,474 1,37 10 299
1,74 1,70 -2,29 13 016
1.16 1,155 -0,86 52 212
3,99 4,004 0,25 10 402
1,99 2,046 2,51 10 157
0,37 0,369 -2,70 5 517
1,77 1,798 1,12 5 882
1,89 1,941 2,64 4 130
6.12 6,06 -0,98 93 783
2,32 2,321 est. 20 948
6,30 6,286 -0,31 6 665
0,52 0,527 est. 1 369

Fundos fiscais 157

Initituiçáo

Patrimônio
Cota (CrS) CrS (mil)

6a.-feira últ. inf. variação Ult. inf.
disponível na semana disponível

06/1/78 13/01
Adempar 3,02 2,890 -4,30 11920
Amcnca do Sul 4,18 4,149 -0,95 155 558
Aplik ),05 _
Ap°Ho 1,80 1,81 0,55 21 996
Auxiliar 0,89 0,889 - 1,12 80 116
Aymore 1,87 1,878 est. 35 471
Bahia 8,75 8,636 - 1,37 45 528
Baluarte 2,81 2,879 est. 17 011
Samerindus 5,19 5,27 -|- 1,54 370 590
íandeirante BBC 1,85 1,854 esl. 76 304
Banespa 2,94 2,928 - 0,68 645 887
Bnnorte 1,21 1,21 est. 137 647
Banrio 2,58 2,573 - 0,38 202 849
BCN 5,49 5,50 0,18 172 761
Bcsc 4,56 4,56 esl. 57 933
BINC 2,19 2,157 -1,82 267 487
BMG 4,54 4,608 1,32 86 706
B°"''on 2,49 2,458 - 1,20 34 922
Bozano Simonsen 2,82 2,819 -0,35 113 166
Bradesco 7,18 7,159 -0,41 3 015 616
Braican 110,525 111,876 1,22 64 348
Carsvello 1,75 1,75 <..). |.j 041
CofTming 1,47 1,47 est. 171 367
Comind 3,72 3,675 -0,80 431 803
Colibra 3,100 22 037
Credibanco 4,1-1 4,109 -0,96 117 445-
Credilum 5,78 5,823 0,69 9 165
Crefisul 3,20 3,249 1,25 102 956
Creseinco 6,58 6,609 0,30 1 417 017
Delapicve 2,59 2,310 0,87 14 146
Denasa 5,11 5,092 - 0,39 154 303
Econômica 5,77 5,630 -2,42 199 186
Finase 6,32 6,355 0,47 528 408
finey 2,12 2,117 -0,47 23 636
Haspa 0,69 0,693 est. 22 574
lochpe 1,60 1,618 0,62 84 558
Itaú 9,91 9,830 -0,80 2 154 042
lar Brasileiro 1,74 1,745 est. 199 102
Magliano 1,22 1,255 esct 12 257
Maisonnav» 6,54 5,607 1,08 33 845
Mercantil 1,75 1,752 esl. 180 555
Merklnvest 2,29 2,355 2,62 10 948
Minas 1,11 1,10 -0,90 27 091
Multinvest 0.69 0,688 - 1,44 9 805
Nacional 10,97 11,011 0,36 698 343
Novo Rio Londres 1,34 1,35 0,74 33 676
Noroeste 1,60 1,605 est. 166 994
Paulo Willemseni 2,32 2,332 0,43 14 989
Produtora 11.47 11,44 -0,26 1 232
Real 3,96 3,95 -0,25 I 146 207
Residência 3,17 3,19 0,63 35 283
Safra 4,20 4,165 -0,95 70 657
Souza Barios 8,88 9,089 2,25 11 532
lemoyo 1,14 1,188 3,50 5 895
Umuaran» 1,51 1,525 0,66 13 9.19
Vislacredi 1,86 1.839 1,07 141 745

Deere lo-Lei 1401

Instituição 6a.-feira disponível Variação Patrimônio
Cola (CrS) na somaria (CrS mil)

ult. ínf. ult. inf.
6-01/78 13/01/78 disponível

ABN-Biasil 13,25 13,234 - 0,1.5 2 646
América do Sul 21,54 21,664 0,55 4 603
Bresilvest 21,74 22,043 1,37 71 872
Braz. Inveslmcni. 20,99 21,029 0,14 197 433
Br»7.; Sekcled 19,48 19,77 ',49 12 254
BCN-Barclay. 16,59 16,610 0,12 3 322
Finasa-Brasíl 2:45 20,923 1,30 12 548
Investbrasil 13,65 13,697 0.29 2 739
Real Trust 17,07 17,17 0,SB 3 433
Robrasco 17,75 18,027 1,52 221 980
Silve»! 19,03 19/13 0,42 4 631
The Brazil Fund 16,36 16,354 - 0,06 2i7 016

g*SHHHHaBRriBS&'«9^^

AICI

Corretores
munam

ações do BB
Pam que o Investidor

continue recebendo o cor-
rèspòndente aos 9% de di-
videndos .semestrais sobre o
capital, pagos tradicional-
mente pelo Banco do Bra-
sil, é necessário que o lu-
cro liquido do BB seja no
mínimo igual a 72% em re-
lação ao capital — já que a
Lei das S/A obriga ao paga-
mento de um dividendo de
25% sobre o lucro liquido
corrigido, bem menor que o
capital.

A conclusão faz parle de
um estudo da Ascesp — As-
sociação das Sociedades
Corretoras de Valores e
Câmbios de São Paulo, que
aponta a diminuição de di-
videndos e a perda da bo-
nificação em papel como as
maiores desvantagens trazi-
das pela assembléia que su-
primiu o valor nominal das
ações do Banco do Brasil,
substituindo-o pelo valor
econômico.

OS CÁLCULOS

Sr o fim do valor nominal
trouxe como aspecto positi-
vo o enxugamento do volu-
me de papéis em mãos do
público — diz o boletim —
trouxe, também, uma série
de desvantagens. Ao lado do
fato de que "o investidor
prefere receber papel, que
lhe permite realizar ganhos
de capital a curto prazo",
ele examina o que é o valor
econômico da ação, que
passou a vigorar.

— Valor econômico é a
razão entre o patrimônio li-
quido e o número de ações,
ou seja, é a fração do pa-
trimónio lílquido que per-
tence ao investidor (...). Se
calcularmos qual seria o va-
lor econômico da ação, pelo
balanço de 30 de junho dc
77, veremos que para um
patrimônio liquido de CrS
39,5 bilhões e um capital de
Cr$ 17,2 bilhões, teremos um
valor econômico de CrS 2,29,
valor bastante baixo cm re-
lação às cotações anterio-
res — acentua, (na sexta-
feira, as preferências com
direitos fecharam a Cr$
4,12).

Segundo os especialistas,
isto ocorre devido à micro-
pulverização do capital do
Banco do Brasil, motivada
pelos sucesivos aumentos
de capital com -emissão de
novas ações.

Entretanto, "a bonifica-
ção em papel tem sido uma
tradição em nosso mercado
e o investidor está a cia
muito apegado devido aos
ganhos de capital" — que
compensam, de certa .for-
ma, os efaitos Lnflacioná-
rios. Daí porque a Associa-
cão" üe Corretores prevê um
processo de transição "do-
loroso" para o valor econõ-
mico, com "prejuízos para
a maioria" dos acionistas.

O estudo traz ainda uma
tabela de progressão do va-
lor econômico, acentuando,
porém, qu'e o valor de mer-
cado não será necessária-
mente "idêntico ou próxi-
mo" — já que, na forma-
ção de preço de mercado,
entram fatores vários, co-
mo conjuntura econômica,
perspectivas da empresa,
rentabilidade e, "principal-
mente, política de dividen-
dos". Por ora — finaliza —
as ações do BB estáo ainda
procurando seu valor de
mercado, ou melhor, o va-
lor que o mercado lhes dá.

Comind terá
Ia. agência
no exterior

São Paulo — O presidente
do Banco Comércio e Indús-
tria de São Paulo, Comind,
Sr Carlos Eduardo Quartim
Barbosa, informou ontem
que a instituição que presi-
de deverá inaugurar breve-
mente cm Nova Iorque sua
primeira agencia interna-
cional.

Ao responder para geren-
tes do Comind reunidos em
São Paulo, o que se passava
no instituição, o Sr Quartim
Barbosa disse que "o
Comind vive hoje um pro-
cesso de profissionalização.
De um banco familiar, le-
chado, estamo-no.s transfor-
mando num grande banco,
moderno, aberto e profissio-
nalizado".

Disse que "o processo de
profissionalização implica,
necessariamente, sérias mu-
danças, inovações que fatal-
mente contrariam interesses
e alteram o statüs quo".
Fez considerações sobre o
período que se sucedeu à
morte de seu pai, Theòdoro
Quartim Barbosa, "o que
acarretou uma atuação pou-
co marcante. Em 19 7 5,
quando assumi a presiden-
cia. não aceitei o cargo para
presidir a liquidação, a en-
trega do Comind a' outro
grupo concorrente. Muito
pelo oonlrário".

Empresa estrangeira investiu
USS 2 bilhões nos EUA em 77

Perth Amboy, Nova Jérsei — Não es-
tão fazendo mais cobre aqui. A gigantes-
ca fundição da Anaconda Company, com
quase um século de existência, e.stá sen-
do reduzida a um monte de destroços
pelos tratores. Mas o abatimento que
tomou conta desta cidade industrial de-
primida, de 38 mil habitantes, desde que
a Anaconda despediu quase mil opera-
rios e fechou as portas há 18 meses, es-
tá lentamente desaparecendo.

Nova esperança, empregos e dinhei-
ro estão fluindo para "mudar a maré em
Perth Amboy", nas palavras de funcio-
nário.s do gabinete do Prefeito. Os por-
tadores das boas noticias são os invés-
tidores estrangeiros — neste caso do Ca-
nada.

Investimentos estrangeiros
Na primavera, uma fábrica de recl-

clagem de aço. computarizada, custando
90 milhões dc dólares, será construída
no local da velha fundição de cobre, on-
de o rio Raritan se une ao Arthur Kill,
a cerca de 40 km da cidade de Nova lor-
que.

O dinheiro e a tecnologia estão vin-
do da Co-Steel International Ltd, uma
companhia holding com sede em Whit-
by, Ontário, com usinas siderúrgicas no
Canadá, Grã-Bretanha e Texas. Ademais,
outro investidor canadense, a Mighty
Star Ltd, um fabricante de brinquedos,
está também se instalando em Perth Am-
boy, onde espera criar 350 empregos nos
próximos três anos e gastar alguns mi-
lhões.

Não muito longe, em Lake Sucess,
Long Island, a Companhia de Pneus Mi-
chelin está construindo sua sede nos Es-
tados Unidos. Lá, cerca de 450 emprega-
dos controlarão o planejado investimen-
to de 600 milhões de dólares da compa-
nhia francesa, na parte meridional do
pais. Em outros lugares, tais nomes es-
trangeiros como a Volkswagen, Honda,
Hitachi — para mencionar apenas ai-
guns — estão construindo fábricas de
automóveis, motocicletas e televisores.

Em toda parte nos Estados Unidos,
há evidência de um vigoroso influxo de
investimento estrangeiro direto, conti-
nuando uma tendência dos últimos
anos.

As cifras preliminares compiladas
pela Seção de Análise Econômica do
Departamento dc Comércio mostram que
os novos influxos de investimentos di-
retos (propriedade de 10% ou mais das
ações com direito a voto numa empresa
americana) eram bem superiores a 1
bilhão de dólares, no primeiro semes-
tre de 1977. Fontes do Departamento de
Comércio prevêem que se todas as ei-
fras forem compiladas, no início deste
ano, os novos influxos de capital terão
totalizado cerca de 2 bilhões de dóla-
res no exercicio.

As autoridades dizem também que
os lucros reinvestidos pelos estrangeiros
de seus investimentos nos Estados Uni-
dos serão superiores a 1 bilhão 600 mi-
lhões de dólares, em 1976 — uma signi-
íicativa prova de confiança na econo-
mia americana.

Tudo somado, o valor do investi-
mento direto estrangeiro nos Estados
Unidos aumentará em 3 bilhões 500 mi-
lhões em relação a 1976, para um total
de 30 bilhões 200 milhões de dólares,
segundo o Departamento de Comércio.

Embora relativamente pequeno em
comparação com os investimentos ame-
ricanos de 33 bilhões de dólares no Ca-
nada e 55 bilhões na Europa, a aplica-
ção aqui é um sinal de mudança de ên-
fase no fluxo do investimento mundial.

O melhor mercado

Yousscf M, Ibraliini
The New York Tintei

mente, teve uma parcela de 5 bilhões 800
milhões de dólares.

Entre o.s investimentos anunciados
durante o ano, incluia-se o complexo pe-
troquimico da Shell em Louisiana, com
um custo estimado de 500 milhões de
dólares. O Beícham Group Ltd, da Grã-
Bretanha, fabricante de produtos far-
macéuticos, pagou 82 milhões de dólares
para adquirir a A-Calgon, uma fabri-
cante de detergente em Michigan e Pen-
silvania. A Henkel, da Alemanha, com-
prou a General Mills Chemicals por 75
milhões de dólares e a Honda do Japão
anunciou planos para uma fábrica de
montagem de motocicletas no valor dc
25 milhões de dólares, perto de Colum-
bus, Ohio. Há conjecturas de que será
instalada também uma fábrica de mon-
tagem tte automóveis. A Volkswagen pia-
neja iniciar a produção em sua fábrica
em New Stanton, Pensilvania, até junho.

As aplicações «Ia OPEP
Os paises membros da OPEP náo li-

zeram muitos investimentos diretos nos
Estados Unidos. Até o fim de 1976, disse
o Departamento de Comércio, o valor
total dos investimentos diretos da OPEP
sra de 190 milhões de dólares — ou um
sexto de 1% do total dos investimentos
diretos nos Estados Unidos.

Não há indicações de que ocorrerão
quaisquer mudanças significativas para
alterar esta proporção. Frank A. Weil,
seci^tário-assistente de Comércio, diz
que "é uma tranqüilidade para os que
tíemiam que os petrodólares pudessem
modificar radicalmente os padrões tra-
dicionais em algumas indústrias ou áreas
americanas".

A maioria dos fundos da OPEP nos
Estados Unidos foram aplicados em
obrigações e ações, mais difíceis de con-
trolar, mas também com impacto me-
nos significativo na economia ameri-
cana. Os investimentos em valores mo-
biliários — de acordo com a classifica-
ção do Departamento do Comércio — são
definidos como a posse de obrigações e
ações de empresas americanas num to-
tal inferior a 10% das ações com direito
a voto. O total das ações em poder de
estrangeiros em 1976 foi estimado em 60
bilhões de dólares o dobro de investi-
mentos diretos de estrangeiros.

A PRESENÇA ESTRANGEIRA

(Investimentos diretos anunciados

por empresas estrangeiras noi EUA «m 1977)

Empresa compra- Vaiar da

Empresa da ou Investi- transação
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Falando sobre os Estados Unidos,
William J Shields, presidente da Eari-
tan River Steel Company fa subsidia-
ria da Co-Steel em Perth Amboy), dis-
se: "Do ponto-de-vista da livre empre-
sa, é o melhor mercado do mundo. Não
há a menor dúvida."

Entre as atrações do mercado ame-
ricano, ele e outros investidores estran-
geiros citaram maiores incentivos fis-
cais e financeiros, estabilidade politica
e social, maior produtividade, salários
mais baixos do que em alguns países in-
dustrializados, tais como o Canadá e a
Alemanha Ocidental e um dólar fraco
que torna os investimentos em moedas
fortes, tais como o marco, financeira-
mente atraentes.

Mas, o maior atrativo, na opinião de
Shields, é que os Estados Unidos oferc-
cem "o maior mercado do mundo e a
melhor maneira de vender aqui é estar
aqui".

O impulso em investimentos estran-
geiros tem sido causado por outros
acontecimentos também. "Temos tido
um péssimo mercado de ações há algum
tempo já e a desvalorização do dólar
em 1971 e 1Ü73 tornou muito mais ba-
rata a aquisição do controle de compa-
nhia.s americanas", disse David Bauer,
um -economista.

O aumento tem sido particularmen-
te evidente nos últimos anos. Os invés-
talentos diretos de estrangeiros passa-
ram de 6 bilhões 900 milhões de dóla-
res em 1960 para 14 bilhões 900 milhões
cm 1972. com uma taxa média de -au-
mento anual da ordem de 650 milhões.
Mas, a partir de 1972, o aumento médio
anual cresceu dramaticamente, chegan-
do a perto de 4 bilhões de dólares por
ano.

Milton Burger, diretor da Divisão de
Investimentos Estrangeiros no Depar-
lamento de Comércio — o órgão encar-
regado de acompanhar o influxo de di-
nheiro estrangeiro ~- diz que este rit-
mo de investimentos diretos nos Esta-
dos Unidos continuará. E, acrescentou,"o 

grosso do dinheiro continuará a vir
das fontes tradicionais — os paises da
Europa Ocidental, Grã-Bretanha, Cana-
dá e Japão".

Estes paises industrializados detive-
ram quase 90% do.s investimentos dire-
tos totais nos Estados Unidos em 1970.
Uma grande parcela — quase um quar-
to — foi em produtos petrolíferos. O.s
produtos manufaturados, especialmente
químicos, dominaram metade dos recur-
sos externos. O Canadá, o maior invés-
tidor estrangeiro, considerado isolada-
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Süi FUNDAÇÃO BRASILEIRA
PARA A CONSERVAÇÃO

DA NATUREZA

TOMADA DE PREÇOS N.° 01/78

EDITAL
Tendo cm vista atender ao Convênio Instituto

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal a Fundarão
Brasileira para a Conservação da Natureza, torna pú-
blico que fará realizar no dia nove de fevereiro de
mil novecentos e setenta e oito (09-02-1978), às 14,00
horas, Tomada de Preços para a Contratação de Ser-
viços de Levantamento Topográfico dos Limites, Ca-
dastramenlo das Benfeitorias das Ocupações e Pro-
priedades da Reserva Biológica de Poço das Antas.

O Edital e outros esclarecimentos poderão ser
obtidos na Diretoria do Departamento de Adminis-
tração da FBCN, na Praia de Botafogo n° 210 sala
807, de 8,00 às 17,00 horas.

$t
FURNAS
CENTRAIS ELÉTRICAS S A
SUBSiDIÁRIA DA fiLui RUBRAS

Comunicação aos acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas desta

Sociedade, na sua sede social, na Rua Real Grandeza, n.° 219,

Rio cie Janeiro — RJ, 03 documentos e que se refere o art.

133 da Lei n.° 6404, de 15 de dezembro de 1976. Rio de

Jíineiro, 11 de janeiro de 1978. Luiz Cláudio dc Almeida

Magalhães — Direlor-Presidenle. (P

GRUPO EXECUTIVO Q33
ATÉ 6 LINHAS -30 RAMAIS,

VENDAS 252.0Q81
lElÍ3 252-8892

FINANCIAMENTO TELERJ
ENTREGA IMEDIÍTA
MANUTENÇÃO PERMANENTE

DISTRIBUIDOR NO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIOS
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Electronic do Brasil
Departamento de Telecomunicações
Rua do Rosário, 159 - loja- Tels.: 252-0061, 252:8892

IMÓVEIS EM BETIM - MG

Proximidades da FIAT,
KRUPP e outras indústrias

A SOCIEDADE MINEIRA DE ENGENHEIROS torne público qua II acham
<i vendd, nas condições do edital publicado no "listado de Minas" d«
IO de ianeiro de I97B, setenta e oito (78) loles do Bairro Industrial São
Pedro, situado na Cidade de Belim. Estado de Minas Gerais, imediações
da KRUPP - Indústria* Mecânicas ltda e da FIAT Automóveis S/A.
As plant-ns e demais indicações para acesso ao local encontram-s» i
disposição dos interessados na Secretaria da entidade, á Avenida Alvares
Cabral n° 45, em Belo Horizonte, devendo as propostas serem apresen-
tildas, em envelope lacrado, no endereço acima Mé as 18 horas do di*
1.° de íevereiro de 1978, consignando urna entrada mínima d« 40%
do preço oferecido

IATE CLUBE DO RIO DE JANEIRO
CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IATE CLUBE

DO RIO DE JANEIRO, usando dos atribuições que lhe confere

o art. 100 do Estatuto e tendo em vista a solicitação recebida

da Comodoria, com apoio na alínea c do inciso II, do ictorido

dispositivo, CONVOCA os Srs. Membros do Conselho para se

reunirem, em sessão exlraordinária, no próximo dia 25 do correu-

te mês, quarta-feira, às 20:00 (vinte) horas, na sede do Clube,

com a finalidade exclusiva de apreciar, discutir e decidir sobre

a construcáo de uma marina.

De acordo com o disposto no arligo 9J do Estatuto, o Conse-

lho ae reunirá, em primeira convocação, às 20;00 (vinte) botas,

com a maioria de seus membros, e, se não houver número lega!

até 30 minutes após a hora marcada, reunir-se-á, com qualquer
número, as 21:00 (vinte fi uma) hords.

Rio de Janeiro, 14 de ianeiro cie 1978.

a) FERNANDO JOSÉ PIMENTEL DUARTE

Presidente
ir*

COMPANHIA
DOCAS DE SANTOS

(C.G.C. 33.433.665/0001-48)
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas convocados pa-

ra se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná-
ria, no dia 23 de ianeiro de 1978, às 11,00 horas,
na sede social da Companhia Docas de Santos, a
Avenida Rio Branco 46, e deliberarem sobre pro-
jeto da Diretoria (com parecer favorável do Con-
selho Fiscal) de reforma do Estatuto Social, a fim
de adaptá-lo às normas da Lei n.° 6.404, de 15
de dezembro de 1976, e

a) aprovado o projeto, procederem a eleição
dos membros do Conselho de Adminis-
tração e, solicitada, à eleição dos mem-
bros do Conselho Fiscal;

b) fixarem a remuneração dos administrado-
res da Companhia e dos membros do Con-
selho Consultivo bem como, se instalado
o Conselho Fiscal, a de seus membros
efetivos.

Os titulares de ações ao portador ou os re-
presentantes de acionistas deverão satisfazei, pa-
ra tomarem parte na Assembléia, os requisitos dos
artigos 25 e 27 do Estatuto Social, respectiva-
mente.

Ficam
até que a
trabalhos.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de
Pela Diretoria

a.) Cândido Guinle de Paula Machado
Diretor Presidente

suspensas as transferências de açóes,
dita Assembléia lenha ultimado seus

1978
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itoíre os baw-J-os de 5o«ía Crzts e Campo Grande, o conjunto ãe Antares é o único ponto habitado numa grande área deserta, distante três quilômetros da farmácia e do mercado mais próximos

Encontro cie Arte no
Campo de São Cristóvão
premia pintor espanhol

O pintor José Garcia Espinosa, espanhol na-
turalizado brasileiro, recebeu o Troféu Prefeitura
da Cidade do Rio de Janeiro pelo melhor trabalho
apresentado no 1.° Encontro de Arte da Diretoria
de Parques e Jardins, que se realizou ontem no
Campo de Santana em comemoração ao aniversã-
rio da Cidade.

A Comissão Julgadora, formada pelos críticos
de arte Ciano Noroes e Vicente Pércia; pelo pintore professor Pedro Nascimento; pela professora e
artista plástica Clérida Geada e pelo artista piás-tico e proprietário de Galeria, Roberto Alves, foi
presidida pelo diretor de Parques e Jardins, Gildo
Borges. Foram concedidas medalhas de ouro, prata
e bronze aos vencedores. O Rio de Janeiro Visto
Através de suas Praças e Jardins foi o tema do
Encontro.

Premiados

Ao todo, 440 trabalhos foram inscrito no encon-
tro: 37 na seção de arte decorativa (artesanato,
montagem, ourivesaria, porcelana e tapeçaria): 12
cm talha; 12 em escultura; 29 desenhos; 197 pin-turas e 133 na seção de fotografia. Os artistas ins-
critos em Escultura, Pintura e Desenho estavam
divididos em duas categorias: A, para aqueles já
laureados no Salão Nacional ou que já tivessem
obtido 1.° prêmio em concursos anteriores da Dire-
toria de Parques e Jardins, e B, para os não pre-
miados anteriormente.

Os concorrentes deviam ter no mínimo 15 anos
e podiam inscrever até duas obras em cada mo-
dalidade. Todos os participantes receberam diplo-
mas de participação e os vencedores diplomas de
premiação.

Os trabalhos fotográficos foram julgados por
um Júri Especial de cinco membros no dia 10 de
janeiro. Os premiados foram: Alberto de Lima (1.°
e 2.° prêmios correspondentes às medalhas de ouro
e prata) e Virgílio Cunha Filho na categoria A
(.fotografias em preto e branco ou sépiai; Roberto
Rodriguez Pereira (1.° e 2.° lugares) e Walter
Rollman na categoria B (fotografias coloridas).
Na categoria C (sZides) Ana Maria Rosenberger
com a foto intitulada Campo de Santana recebeu
a medalha de ouro; Sebastião Pereira com A Ceia
ganhou a medalha de prata e Orlando Danilo Paz
foi laureado com a medalha de bronze pelo tra-
balho Lendo a Mão.

Talha

Wilson de Alvarenga recebeu a medalha de
ouro pela primeira colocação na seção talha. Na
modalidade pintura, os vencedores na categoria A
foram José Garcia Espinosa, Virgílio Dias Filho e
Valdir Granado, primeiro, segundo e terceiro pré-
mios respectivamente. Na categoria B venceram
Edmilson Santana Capitol, Maria do Carmo Vieira
de Castro e Vanda de Nigri, Na modalidade dese-
nho, Raul de Mello recebeu o 1.° prêmio na cate-
goria A e Ivan Gomes, Helena Coelho Marques e
Heloísa Cypriano Conte foram os laureados na ca-
tegoria B. Os primeiros colocados receberam meda-
lhas de ouro, os segundos medalhas de prata e os
terceiros medalhas de bronze.

Na seção arte decorativa não foram concedi-
dos prêmios nas modalidades de artesanato e mon-
tagem, pois o Júri não encontrou nenhum traba-
lho que lhe agradasse o suficiente. Jorge Soares
Ferreira ganhou as medalhas de ouro e prata por
originalidade e 1.° lugar na modalidade de ourive-
saria, com um trabalho muito elogiado. Hercília
Maria Fidélis da Silva ganhou o 1.° prêmio em por-
celana. A tapeçaria de Lia Maria Galvão foi lau-
reada com a medalha de ouro e Olivio Luiz da
Silva Filho recebeu o prêmio de originalidade na
mesma modalidade. A Comissão Julgadora decidiu
não conceder nenhum prêmio às esculturas apre-
sentadas por achar que os trabalhos não estavam
à altura.

Melhor trabalho

Muitos dos concorrentes já haviam participado
de gincanas promovidas pela diretoria de Parques
e Jardins. José Garcia Espinosa, que apresentou o
melhor trabalho, é espanhol naturalizado brasi-
leiro e também esculpe. Já expôs em diversas
galerias e tem quadros vendidos pela Bolsa de
Arte. Ontem, ele apresentou dois quadros: Praça
da Bandeira e Rio Exportação.

Vários artistas comparecem ao Encontro a fim
de "conviver com os colegas e conhecer seus traba-
lhos, além de divulgar nossos próprios quadros",
como Expedito de Andrade Ramos, pintor, avalia-
dor e restaurador de arte. premiado na gincana de
Parques e Jardins, realizada em Vila Isabel em
comemoração da Semana da Arvore.

Isolado da cidade, falta tudo em Antares
São cerca de 2 mil casas de

quarto, sala, banheiro, cozinha e
área de serviço com mais de 10 mil
moradores de renda familiar média
inferior a um salário-míninio. Fal-
ta água constantemente, não há
iluminação de rua nem calçamen-
to e o posto de saúde mais próximo
fica em Santa Cruz, a três quilo-
metros, assim como a farmácia, o
açougue, o supermercado. A 65 km
do Centro da cidade, isto é Anta-
res, o conjunto da Cehab para onde
a Fundação Leão XIII está levan-
do os favelados do Vidigal.

Um único orelhão, geralmente
enguiçado, atende a todos, e os
ônibus, entre CrS 8 e CrS 13 a pas-
sagem até a Praça Mauá, não pa-
ram à noite devido aos assaltos
freqüentes. A maior queixa é con-
tra o policiamento precário: Anta-
res está em pânico desde a morte
da menina Andréa, de seis anos,
violentada e estrangulada na noi-
te de Natal. Segundo os moradores,
ela foi apenas uma das seis viti-
mas de um jovem "branco e ma-
gro" que, embora muitos já tenham
visto no local, a policia não con-
segue prender.

Deserto

Gente que não suportou o au-
rnento dos aluguéis e se inscreveu
na Cehab; invasores de terrenos
particulares ou habitantes de lo-
cais requisitados pelo Metrô; fave-
lados de Engenho da Rainha, ou
Rato Molhado, em Inhaúma; da
Rocinha, na Gávea; do Cabuçu de
Baixo, em Barra de Guaratiba; do
Morro de São João, no Engenho
Novo: de Barros Filho, entre Honó-
rio Gurgel c Acari; de Nova Ho-
landa, em Bonsucesso; do Morro do
Pico do Papagaio, no Grajaú, e
mais recentemente do Vidigal, em
São Conrado — esta é a população
de Antares, nome da estrela mais
brilhante da constelação de Escor-
pião, único ponto habitado de unia
enorme área desértica entre Santa
Cruz e Campo Grande.

Dividido em três setores habi-
tacionais distintos — a que os mo-
radores apelidaram de Divinéia,
Planeta dos Macacos e O Grito ins-
pirados na televisão, sua única
opção de lazer — o conjunto ga-
nhará em breve mais 462 unida-
des, construídas pela Cehab a um
custo de CrS 17 milhões 866 mil e
90. Cada familia paga uma mensa-
lidade de CrS 70 (além da conta
de luz, entre CrS 20 e CrS 501 pela
casa pequena —¦ 26 m2 na Divinéia
e no Planeta (setores A e, Bi
21.65 m2 no Grito (setor C) — que,
estão certos, jamais será realmen-
te de sua propriedade.

IN o planeta
"O moço da Fundação Leão

XIII, que veio aqui fazer um levan-
tamento, disse mesmo que a gente
vai pagar toda a vida e nunca vai
ser dono", conta Waldecy Silva
Lourenco, estudante, 16 anos. Ex-
morador da Favela da Rocinha,"onde a gente tinha tudo que pre-
cisava", ele mora com o pai, a
mãe e mais sete irmãos, entre qua-
tro e 25 anos, na casa 16 da traves-
sa 26, setor B ou Planeta. "Tiraram
a gente de lá na época do Con-
grosso da ASTA", explica, "dizen-
do que era por causa dos gringos
que iam chegar, iam olhar pra fa-
vela e ver os galinheiros, as gali-
nhas, sei lá. Eu não entendi o quê
que têm os gringos a ver com a
gente".

O espaço é apertado demais
para 10 pessoas e Waldecy reclama
que "todos dormem amontoados,
um em cima do outro. De noite, é
uma escuridão, pois só tem luz
dentro das casas, e se a gente pre-
cisar telefonar tem de andar 500
metros até o orelhão da Divinéia,
em frente ao posto policial. Não
tem comércio nenhum, só umas
biroscas que alguns moradores ar-
maram em casa e cobram muito
mais caro por causa do carreto.
Quer dizer, eles cobram o preço que
querem, porque aqui não vale ta-
bela e não tem concorrente". Um
amigo e vizinho, Jair Augusto Ro-
drigues, trocador de ônibus, 26
anos, acrescenta que "tem pouco
lugar de trabalho e o salário é bai-
xíssimo". Ele também veio da Ro-
einha, com mais dois irmãos soltei-
ros, na mesma época: setembro de
1975.

Já para Paulo Bastos, morador
da Travessa 27, casa 22, vendedor
ambulante autônomo e há dois
anos dono da melhor tendinha do
Planeta, Antares tem "todos os de-
feitos: falta policiamento, são só
três homens para tomar conta
dessa área enorme; falta água, há
três dias não cai uma gota na cai-
xa; falta uma praça de lazer, pois
o esporte das crianças aqui é que-
brar as nossas vidraças jogando
bola". Ele, a mulher c três filhos,
hoje com quatro, cinco e seis anos,
foram obrigados a abandonar a
casa de Jardim Palmares, próximo
a Paciência, que construíram num
terreno comprado em 1973 sem es-
critura por Cr$ 6 mil. "Aterraram
tudo à nossa volta e ficamos den-
tro de um buraco", recorda Paulo.
"Só recuperamos Cr$ 400 com o
material de demolição".

Ricardo José de Araújo, 30
anos, casado, uni filho de um ano
e oito meses, funcionário da Cosi-
gua, reclama que "quando nos
trouxeram para cá, prometeram
tudo, mas até hoje não cumpri-
ram". Semana passada, a mulher
dele passou mal à noite, precisava
de ambulância, mas o orelhão não
funcionava e não havia condução.
Teve de esperar até amanhecer,"porque os ônibus não param de
madrugada, por medo de ladrão".
Ele acha que "gente que não pode
morar na Zona Sul tem mesmo é
de vir para o mato", mas consi-
dera "muito triste esse desprezo
do Governo pela nossa sorte".

Falando ao mesmo tempo, e
sem parar, Dona Maria Imaculada
Ecilia da Silva e Tereza Cristina
da Silva, de 17 anos, se queixam
dos mosquitos ("a Saúde Pública
devia vir aqui"), dos policiais "isó
sabem namorar e beber, vão nas
tendinhas, pegam bebida, comida
e cigarro e não pagam"), da falta
de calçamento ("quando chove,
vira um lamaçal onde não se pode
andar"), da ausência de ilumina-
ção externa ("depois das 18h, as
crianças são obrigadas a entrar
porque a rua é um breu"), das ca-
sas ("não têm nenhuma seguran-
ça; qualquer vento arranca o te-
lhado, faz tremer as janelas"), do
mau estado da Escola Municipal
Otelo de Souza Reis ("o maior
desleixo, as crianças têm recreio
dentro de um capinzal imenso") e
das professoras ("não dão aula,
ficam só tomando cafezinho e
ainda batem nas crianças").

Divinéia

No setor A, ou Divinéia —
nome da cidade fictícia da novela
Fogo sobre a Terra — a moradora
da Travessa 20, casa 30, Eliane
Cordiano Godoy — 30 anos, seis
filhos entre três e 10 anos, marido
preso há três por tentativa de ho-
micidio, auxilio-reclusão de Cr$
826 — explica que há oito meses
não paga os CrS 70 mensais por-
que não pode. Sua maior recla-
mação é a falta de uma creche
onde deixar as crianças para pro-
curar trabalho. "Lá em Vila Vai-
queire, Jacarepaguá, onde ocupa-
vamos um terreno abandonado, eu
sempre arranjava uma roupinha
pra lavar, tirava uns trocados.
Aqui todo mundo é pobre, não te-
nho a quem recorrer".

Sua vizinha, a cabeleireira e
manicúra Celi Chimenes, 24 anos,
conta que veio do Méier, da Rua
Lucidio Lago, 292, terreno que a
Escola Hebreu Brasileiro vendeu a
uma imobiliária. "Meus avós mo-
raram lá muitos anos; eram zela-
dores do colégio. Quando fechou,
eu e minha mãe continuamos lá
até sermos expulsas e trazidas pa-
ra cá, em julho do ano passado".
Para ela, o maior problema de An-
tares é a distancia do Centro e a
condução. "Levamos de duas a três
horas até a Cidade", garante. "O
Cata-Mcndigos (ônibus da linha
Bangu—Sepetiba, a CrS 0,80 a
passagemi só tem ladrão; é quase
todo dia um assalto. Já o mono-
bloco (Santa Cruz—Praça Mauá, a
CrS 131 está sempre uma hora e
meia atrasado e raramente pára
aqui em frente; tem medo de
parar".

apertadíssima, uma pia onde mal
cabem três pratos, geladeira obri-
gada a ficar na sala. Embora mais
novas c dúplex, elas são bem me-
nores que as outras, de um só pa-
vimento, e de pior estética. E têm
um problema ainda mais sério que
a falta d's água reclamada nos se-
tores A e B: o Grito recebe de suas
torneiras uma água amarela, vis-
cosa, a água salobra de poço ar-
tesiano."E' horrível", diz Dona Maria
Petrucia dos Santos, removida com
marido e filha do Engenho da Rai-
nha a 15 de março de 1977. "A gen-
te põe a água no tanqtfò e quan-
do joga sanitária ela nata, faz uma
borra, a roupa fica ensebada, não
há sabão que pegue". Outras mu-
lheres se aproximam, fecham o
círculo falando alto, mostrando os
filhos cheios de feridas "de tomar
banho com essa água podre". Jun-
to ao canal que exala mau clvsiro,
— chamado por eles de Três Pon-
tes por ser atravessado por uma
ponte para carros, de aparência
frágil, e mais duas para pedestres,
em péssimo estado, todas de ma-
deira — há cerca de um mês co-
locaram três bicas. A fila corricça
às 6h (costumam abrir a água às
7h) e só acaba depois do meio-dia,
quando terminam de encher bal-
des, latas e panelas."Eu já cai seis vezes nessa
pontezinha", lamenta o Sr Odilom
Pereira, 53 anos, ex-morador de
uma vila da Avenida Presidente
Vargas, 3458. que o Metrô desapro-
priou em 1976. Alfaiate com "uma
pequena oficina na casa 9 do va-
gão 76", do último tombo, há duas
semanas, ele guarda marcas dos
cortes no supercilio e parte de trás
da cabeça e uma dor nos quadris.
Já Dona' Josefa da Conceição, que
veio do Cabuçu de Baixo — onde a
família morava em três barracos
— para ocupar uma única unidade
no vagão 78 com marido, três fi-
lhos, genro, nora e duas netas, atri-
bui suas marcas a "esse balaio de
gato em que estou. Sai briga todo
dia, me batem à vontade, mas a
Cehab se recusa a providenciar
unia outra casa para nós". Infeliz-
mente a segunda neta de Dona
Conceição nasceu há pouco tem-
po: a Cehab dá uma casa a cada
oito pessoas da mesma familia.

O s pei igos

O grito
Diferentes das casas dos sefo-

res A e B. as do setor C, ou Grilo,
tem dois andares: sala, cozinha e
arca no térreo, quarto c banhei-
ro mínimo 'em cima, a escada sain-
do do meio da cozinha também

Euridice dos Santos Souza, ca-
sacia, um filho, informa que, ao
lado da sua, a casa 5 do vagão 79.
travessa 62, está vazia e "é inva-
dida à noite, vira rendez-vous.
Deixam .sempre a água aberta e
minha sala fica inundada, quase
toda semana". Já a de Dona Sa-
bina Cândido da Sliva, 67 anos,
foi invadida duas vezes, uma delas
pela polícia ("que me acordou
apontando revólver e revirou tu-
do"), outra por ladrões. Ela mora
sozinha na última casa do vagão
77, travessa 73. e há meses pede à
Cehab que a transfira para local
menos isolado. Há várias casas de
centro vazias, mas "lá me dizem
que só posso mudar se outro mo-
rador aceitar uma troca. Quem vai
querer ir pra lugar ainda maisme-
rigoso?" pergunta.

De Barros Filho, "de onde re-
moveram o pessoal alegando que
precisavam do terreno pra cons-
truir hospital", Maria da Penha
da Conceição, casada, 18 anos in-
completos, uma filha de quatro
meses, foi para Antares em junho
último. Como todos, ela reclama da
ausência de calçamento e pede
mais policiais "pra ver se dimiriü-
em os assaltos". A falta de policia-
mento é também a queixa maior
da policia feminina Euzi Bráz da
Silva, casada, três filhos de dois
a 14 anos. marido "encostado pelo
INPS". Ela diz que à noite "isso
aqui é um deserto" e .se comove ao
lembrar da casa na Rua Abatirá,
Morro de São João, "onde pagava-
mos até imposto predial. Aquilo foi
uma injustiça: a pedra nunca ro-
lou nem vai rolar. Sei que tiraram
a gente pra fazer casa de rico".

Conhecido como seu Antônio da
Tendinha, o dono de um dos pe-
quenos botequins improvisados se
diz "uma vitima da política". Ca-

. sado, 36 anos, el'3 conta que no dia
30 de dezembro "dois choques da
PM vieram dar uma blilz, entra-
ram em minha casa. furam dirsto
ao colchão e um deles pegou CrS
1 mil e 700 que guardava ali. Meu
filho de sete anos viu quando o
vara botou o dinheiro ctantro da
bota. Dei queixa ao capitão deles,
que depois me garantiu ter revis-

tado todos sem encontrar nada".
Removido do Cabuçu de Baixo cm
março, ele afirma que "sempre
rhoi'3i na roça e nunca me aconte-
céu nenhum mal. Aqui eu desço-
bri o medo".

ü estraiigulatlor

Na verdade, o clima em Anta-
res é de terror. Casada, 25 anos,
Maria Aparecida Lima Gomes —
vagão 74, travessa 57, casa 46 —
chora ao contar que teve de mau-
dar a filha de seis anos para a i'2-
sidência da irmã, na Cidade de
Deus. 'Aqui estão estuprando e ma-
tando meninas. Eu sou mãe, não
posso ficar calma quando sei que
existe um tarado, um homem que
vive por aqui, que todo mundo já
cansou de ver, nfanos a polícia".
Quintanista de Medicina da UERJ,
estagiário no INPS, João Carlos
Alves Bello, 33 anos, casado, dois
casais de filhos entre oito e 13
anos. assegura que "já morreram
seis crianças nas mãos desse ho-
mem e uma senhora de 45 anos foi
atacada por ele".

No Destacamento Policial Os-
tensivo do conjunto (DPO n° 6),
o Cabo Barbedo explica que não
pode falar sobre as vitimas do es-
trangulador "porque cheguei aqui
há uma semana e meia e não sei
de nada". No dia anterior, quando
cm grupo mais de 30 moradores se
queixavam do rapaz branco e ma-
gro, aparentando 20 anos, que ata-
ca as crianças, uma radiopatru-
lha circulou durante longo tempo
pela área transportando um me-
nino de 10 anos, primeira vitima
do criminoso. Antes da morte de
Andréa, única noticiada pelos
jornais, ele fora atacado às 11 da
manhã num matagal perto de ca-
sa, mas, depois de violentado,
conseguiu fugir. Quarta-feira pas-
sada, vira novamente o homem em
Antares e avisou a policia; segun-
do os moradores, porém, só no dia
seguinte o Volkswagen azul e bran-
co apareceu para procurar com ele
seu atacante.

O Cabo Barbedo também não
sabia disso: "A patrulhinha não
tem nada a ver com a gente", afir-
ma, "pertence ao batalhão de
Campo Gande, trabalha separado.
Aqui o esquema é outro: eu de co-
mandante e mais três soldados,
dois fazendo ronda o dia inteiro, a
pé, numa escala de 24 por 48 ho-
ras. E desde que vim pra cá, isso,
graças a Deus, tem esta.do muito
calmo. Eu sei que já ocorreram
muitos assaltos e arrombamentos,
mas agora anda tranqüilo: a maior
parte das queixas é só fofoca, a-
vizinha quer bater no meu filho,
meu marido vai me matar, coisas
do gênero".

Em sua opinião, o que existe
em Antares é "muita pobreza, sim,
mas muita sem-vergonhice tam-
bém, pois pobre que procura tra-
balhar é uma coisa, e pobre que
só quer viver na malandragem é
outra. Aqui, estes são a grande
maioria". Há moradores que con-
cordam com o policial, deixando
claras as divergências entre os que
vieram e os que não vieram de fa-
velas e mesmo entre os de diícrcn-
tes lugares de origem. Dona Lina
Lopes Lousada. por exemplo, uma
das removidas da Rua Abatirá por
causa da "pedra que ameaçava ro-
lar", tem certeza que vão retirar
as três bicas de água limpa do se-
tor C" porque este povo não gosta
de benfeitoria, não respe.ua nada,
vai pra bica e fica lavando roupa
lá".

Já Dona Maria Geralda da Sil-
va Maia, que até novembro de
1976 ocupava com o marido e dois
filhos uma casa da Rua Voluntá-
rios da Pátria, em Botafogo, desa-
propriada pelo Metrô, comenta que,
embora o caminhão da Comlurb
vá três vezes por semana, "o pes-
soai joga o lixo no chão, entre os
blocos, na margem do canal, tudo
espalhado, atraindo mosquito,
ciando mau cheiro, trazendo doen-
ça. Parecem bichos". E é Waldecy.
o garoto de 16 anos criado na Ro-
cinha, quem fala pelos que discor-
dam:"Quem tem de zelar por isso
aqui é o Governo. Se nos tirou
de onde estávamos, contra a nossa
vontade, tem de ter a responsábili-
dade pelo que fez. Todo mundo
acha que isso é ruim por nossa
culpa. o,ue aqui só lem vagabun-
do, favelado tem que morrer, che-
ga pra lá, sai de perto. Esses caras
preesam saber que aqui. como em
todo lugar, tem gente má e geme
boa. que quer melhorar de vida
honestamente".

Diretor de
escola será
eoncnrsadò

Professores contratados
ou efetivados pela Prefei-
tura, com 10 anos de expe-
riència. poderão inscrever-
se. de 23 a 31 deste mês.
para o concurso de seleção
ao cargo de diretor de esco-
Ia de 1.9 grau. considerado
pela Secretaria Municipal
de Administração como um
inventário técnico-admi-
nistrafivo-pedagógico.

A função de diretor é
gratificada com Cr$ 1 mil
774.50, além do salário de
professor de 1' grau, mas
não se sabe qual é o núme-
ro de vagas, embora o in-
ventário (concurso) tenha
validade de dois anos, com
a classificação de todos os
professores que participa-
rem do concurso e conse-
guirem um mínimo de 60
pontos na prova escrita.

EXIGÊNCIAS

Além de 10 anos como
professor, é necessário que
o candidato tenha cinco
anos como regente de tur-
ma e esteja habilitado com
um dos seguintes cursos:
pós-graduação em Adml-
nistração Escolar (mestra-
do ou doutorado), aceitan-
do-se aqueles que ainda não
defenderam tese; Pedago-
gia com habilitação em Ad-
ministração Escolar iLi-
cenciatura plena e curta):
e Pedagogia (formados até
1972).

Com carteira de ldentl-
dade. último contracheque,
retrato 3 x 4, ficha de ins-
crição preenchida e guia
do recolhimento da taxa de
Cr$ 400, a inscrição será
feita na Avenida Graça
Aranha, 182, das 12h às 17h.
As guias e fichas serão ob-
tidas nos seguintes postos:
Rua Capitão Aliatar Mar-
Uns, 135, Irajá; Rua Perci-
ra Siqueira. 43, Tijuca; e
Rua dos Abacates, s/ri',
Deodoro, sede do 16* Dis-
frito de Educação e Cul-
tura.

Ferro velho
invade rua
em Acari

Situado na Reta da
Pavuna, um ferro-velho
da Avenida Automóvel
Clube, em Acari, está aos
poucos tomando conta
de terrenos e ruas vizi-
nhas, o que vem provo-
cando reclamações da
região. O proprietário,
Edson Carlos Augusto,
não íoi localizado, mas
um de seus empregados
disse que "a falta de
apoio nos obriga a colo-
car a sucata no meio da
rua".

Grande parte da suca-
ta é composta de peda-
ços e restos de carros
usados mas, pelo seu
grande volume, está sen-
do colocada até na cal-
cada de uma Usina Ele-
vatória da Cedae. Os mo-
radores protestam por-
que não sabem a quem
recorrer. Queixas já fo-
ram dadas à policia c a
Administração Regional,
que alegam desconhe-
cer a quem devem ser
feitas as reclamações.



ATLETISMO,
BASQUETE, BOXE,
GOLFE, TÊNIS,
NATAÇÃO, TURFE
AUTOMOBILISMO

JORNAL DO RASIL
--• -Rio de Janeiro, seyunda-íeiid, 16 de jan.iro de 1978

Buenos Aires/Foto di Luii Carlos David

wmmMmm^mmmmMmmmmMmmMMMMmMmTMmmmmMM^^

Niki Lauda foge, assustado, do banho de champanha dado por Andretti nos que estão próximos

Andretti ganha
com facilidade
na Argentina

Pele considera problemas

página 8

Borg passa a
final do tênis
com Stoekton

/O ponta e o centroavante

página 4
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Sued fica com
Taça Copacabana
no _l taojQa_Lisa
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São Paulo — Ao chegar
ontem de Nova Iorque, Pele
disse que os dois problemas que
o técnico Coutinho tem para
escalar a Seleção Brasileira são
o ponta-direita e o centroavan-
te.

No caso do centroavante,
parece que já há unia solução,
pois Reinaldo vem vindo muito
bem no Campeonato Nacional
e tem condições de ser o titular,
ou mesmo outro centroavante
que pelo menos atraia a defesa
adversária abrindo espaços,
como Tostão, em 1970, no Mé-
xico.

Disse que o Brasil tem
boas condições de se classificar
no seu grupo, mas o ideal seria
enfrentar a Argentina numa
final, pois este pais não tem
tanta experiência:

Creio que a Argentina
deve tremer numa final de
Copa do Mundo.

Pele veio a São Paulo, onde
começará na próxima semana
o filme Pele Joga Contra o Cri-
me, dirigido por Anselmo Du-
arte.

Tranqüilo

Numa análise preliminar
dos grupos da Copa do Mundo
deste ano, o ex-jogador da Se-
leção, Santos e Cosmos, disse:

O grupo 1 me parece
bem equilibrado, Não posso di-
zer, inclusive, se a Argentina
poderá chegar às finais. Veja

bem, as equipes desse grupo se
eqüivalem, pois temos Argen-
tina, Hungria, França e Itália.
A Argentina, que já aparecia
como favorita antes da realiza-
ção da Copa do Mundo, agora
está numa situação mais difí-
cil. Não se pode dizer que ela
vai classifícàr-se para a fase
seguinte. A Argentina está pe-
rigando.
__--_-----_-¦____-________¦

Possibilidades

Sobre o grupo 2, Pele dis-
se que Alemanha e Polônia têm
condições de se classificar.
Quanto ao grupo ão Brasil, o
3, o ex-jogador afirmou:

A Áustria pode surpreen-
der, mas creio que os classifi-
cados serão Brasil e Espanha.
Vi a Áustria jogar Im alguns
meses e gostei muito de seu

futebol. A Seleção da Áustria
se colocava muito bem em
campo. No grupo 4, os classi-
ficados serão Holanda e Escò-
cia. Estas duas seleções têm
mais condições nesse grupo.

Sobre as possibilidades do
Brasil, Pele disse:

Acho que em matéria de
jogadores, numa análise indi-
vidual, o Brasil está muito
bem e pode chegar à final. Não
sei que jogadores Coutinho vai
escalar ou convocar. A defesa
ão Brasil é muito boa e está
praticamente escalada, mas o
problema de Coutinho continua
senão a falta de um centro-
avante e de um ponteiro-direi-
to.

Pele explicou que, em sua
opinião, não é interessante pa-
ra o Brasil enfrentar a Argen-
tina numa fase intermediária
ãa Copa do Mundo.

— O ideal é enfrentá-la no
final. Nós temos experiência
em finais de Copa e eu acredi-
to que a Seleção Argentina,
por falta dessa condição, venha
a tremer.

O filme ãe Pele em Sáo
Paulo conta a história de
trombadinhas (menores assai-
tantes), envolvidos em tráfico
de jóias roubadas. A história
é ãe Carlos Heitor Cony e a
produção será de Roberto Fa-
ria.

Jogos do Brasil
em Mar dei Plata
começam às 131i45

Buenos Aires — O Comitê Organizador de-
iiniu e divulgou ontem os horários dos jogos da
primeira fase final da Copa do Mundo, cabendo
ao Brasil enfrentar a Suécia, a Espanha c a
Áustria, respectivamente a 3, 7 e 11 de junho,
em Mar dei Plata, sempre no mesmo horário:
13_45m.

O jogo de abertura entre Alemanha Ociden-
tal e Polônia, a 1 de iunho, em Buenos Aires,
será às 15 horas. Os jogos da Argentina come-
çarão invariavelmente mais tarde: 19h_5m.

Eis os horários divulgados ontem:
Grupo I — Argentina x Hungria (19h45m),

França x Itália (13_45m), Argentina x França
(19h45m), Itália x Hungria (19h45m), Argen-
tina x Itália (19h45m) e França x Hungria
13h45m).

Grupo II — Alemanha Ocidental x Polônia
(15h), Tunísia x México (16h45m), Polônia x
Tunísia (16h45m), Alemanha Ocidental x Mé-
xico (16h45m), México x Polônia (16h45m),
Alemanha Ocidental x Tunísia (16h45m).

Grupo III — Espanha x Áustria (15h4_i_),
Brasil x Suécia (13h45m), Áustria x Suécia
(13h45m), Brasil x Espanha (13h45m), Suécia
x Espanha (13h45m) e Brasil x Áustria (13h
45m).

Grupo IV — Escócia x Peru (16h45m), Irã
x Holanda (16h45m), Escócia x Irã (16h45m),
Holanda x Peru (_6h45m), Peru x Irã (16h45m)
e Escócia x Holanda (16h45m).

Os jogos da segunda Case final terão ape-
nas dois horários: os do Grupo A (1*:' colocados
dos grupos I e III e 2? colocados dos grupos II
e IV) serão às 13h45m. Os dos Grupo B Çl' co-
locados dos grupos II e IV e 2? colocados dos
grupos I e III), às 16h45m. Os jogos decisivos
de terceiro lugar e da Copa propriamente dita
serão às 15h.

Seleção tem hoje
seu programa até
os jogos da Copa

A Comissão Técnica da Seleção Brasileira
reúne-se hoje, às 17h, a fim de estabelecer sua
programação até a Copa. Athos Pimentel, mem-
bro do Departamento Jurídico da CBD, deve se-
guir para Madri, onde acertará em definitivo a
situação de Luís Pereira e o jogo do dia 7 de
maio,'' naquela cidade, pois existem muitas chan-
ces de ele ser realizado. Luís Pereira só interessa
a Coutinho se puder participar de parte dos fcrei-
namentos da Seleção Brasileira.

Três etapas

Coutinho vai dividir o seu plano de traba-
lho para a Copa do Mundo em três fases. A
primeira será de exames médicos, treinos táti-
cos e as partidas da Copa Roca, contra a Argen-
tina, dias 19 e 23 de março. A segunda etapa
constará da excursão, em abril, e a terceira,
em maio compreende treinos físicos e técnicos e
testes contra adversários europeus, com jogos no
Brasil, antes de seguir para Mar dei Plata, dia
27.

Na reunião de hoje, Coutinho terá de André
Richer a confirmação do amistoso do dia 17 de
maio, contra a Tcheco-Eslováquia, no Brasil, e
ainda acertará a data de sua viagem à Argenti-
na, na próxima semana, quando determinará
em definitivo, os hotéis e campos de treinos, em
todos os locais em que o Brasil atuará, até che-
gar à final, em Buenos Aires.

Neste particular, o esquema da Seleção Bra-
sileira encontra-se bem atrasado em relação a
outros participantes da Copa do Mundo, como
é o caso da Alemanha Ocidental e Holanda. Re-
gistre-se, ainda, que a Inglaterra — já desclas-
siíicada da fase decisiva — desde junho do ano
passado dispunha de um hotel reservado à sua
delegação, na cidade de Mendoza, para a hipó-
tes de vir a jogar lá, se ultrapassasse a Itália
nas eliminatórias pelo Grupo 2 da Europa.

Mais Seleção Brasileira na página 3
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Como em quase todas as Copas do
Mundo de que participou, a Itália
vai à Argentina com honras de pri-
meira força. Para muitos observa-
dores — entre eles o brasileiro Za-
galo — a Squadra Azzurra, mais do
que primeira força, é uma das fa-
voritas ao título. Os italianos, po-
rém, são mais reservados a seu pró-

prio respeito. Sabem que já ganha-
ram a Copa duas vezes. Sabem que
têm um bom time. Sabem, ainda,

que podem confiar na experiência
e lucidez do treinador Enzo Bearzot.
Mas sabem, também, que a instabi-
lidade de seus jogadores pode resul-
tar em novo e duro fracasso.

Na favorita
o medo

de muita gente,
de um novo fracasso

A taça pela segunda vez em 193S Vittorio Pozzo

0 cálcio florentino

A 

Itália é uma das quatro can-
didatas mais sérias â vitória
final na próxima Copa do
Mundo.

Esta declaração do técnico brasilei-
ro Zagalo é repetida por treinadores e
observadores de todo o mundo. Analisan-
do os 22/24 jogadores que compõem o
time italiano, concluiu-se que ele não é
inferior a nenhuma outra seleção, seja
no plano técnico, tático e na preparação
física. Antognoni, Causio, Bcttega, Zoff,
Tardelli etc, valem tanto quanto os
campeões da Alemanha Ocidental ou da
Holanda.

O ponto frágil da azzurra é sua es-
cassa capacidade de concentração e seu
precário espirito de equipe. O jogador
italiano é calculista demais. Logo que
obtém um resultado favorável ele se
descontra, distrai-se, relaxa. Uma equi-
pe com essas características dificilmen-
te consegue entusiasmar as platéias e
manter nos 90 minutos de jogo uma
atuação regular e ritmada.

Depois de renunciar, e não sem di-
íiculdades, ao famoso jogo alVitaliana,
o time de hoje tem uma fisionomia mais
simples que lembra aquela tradicional
característica da Seleção inglesa dos
anos 60: procura, com longos centros
cruzados a cabeça de Bettega, na es-
perança de concluir positivamente suas
ações de ataque. Ê sólido no meio-cam-
po e no ataque. A defesa tem alguns
problemas que devem ser resolvidos à
última hora por Enzo Bearzot, como
aquele sobre a escalação e o uso do vec-
chio Facchetti. Algumas experiências
que seu técnico pretende realizar não
devem modificar a formação básica quea azzurra apresentou até aqui.

— Seria um absurdo desfazer-se de
um biênio de trabaho que nos deu uma
determinada experiência. Substituindo
agora os homens que propiciaram a qua-lificação, correria o risco de queimarnesta Copa a geração sucessiva. A situa-
ção atual é bem diferente do pós-Mun-dial de 1974. Naquela época, nossa Sele-
ção tinha concluído seu ciclo antes da
Copa Européia de 1968. Agora temos um
novo time, jovem, que ainda não deu o
melhor de si — declara Bearzot.

Existem pelo menos três jogadoresde indiscutível nivel internacional. Fran-
co Causio é um deles. É chamado o ba-
rone (barão) por seu modo requintado
de vestir. Gosta de ser lembrado como
o artista da bola. Faz pate da categoria
de jogadores que se está extinguindo na
Itália (aquela que celebrizou Mario Cor-
so e Ornar Sivori).

— Muitas vezes censuraram minha
mania de brincar com a bola, mas acho
que o futebol deve ser sempre e sobre-
tudo um espetáculo no qual a gente
possa divertir-se. Infelizmente, aqui na
Itália dão mais importância ao resulta-
do do que á maneira de jogar — defen-
de-sc Causio.

Roberto Bcttega é o maior artilhei-

ro da fase de classificação, com nove
gols. Definiram-no o angelo azzurro,
porque marca seus gols quase sempre de
cabeça. É um jogador completo e madu-
ro, técnica e taticamente. Joga bem no
meio-campo e no contra-ataque. É tam-
bém um ótimo construtor de jogo. Nele
se concentram as maiores esperanças de
Bearzot.

Dino Zoff é um dos melhores golei-
ros de todos os tempos. Tem gestos cal-
mos, é taciturno: vive numa outra di-
mensão, avesso a qualquer forma de po-
pularidade. Um profissional no verda-
deiro sentido da palavra. Muitos com-
param-no aos grandes Combi, Zamora
e Iashin: um goleiro com uma tranqui-
lidade olímpica, com um estilo perfeito.
Tem um modo de jogar essencial, o que
quer dizer que concede pouco ou nada
à platéia. Sua maior qualidade? Um per-
feito sentido de colocação que lhe ia-
cilita e normaliza defesas e intervenções
que outros goleiros venderiam como "mi-

lagres", com vôos e saltos espetaculares.
A imprensa italiana critica muito

sua Seleção, mas facilmente se abando-
na a entusiasmos despropositados quan-
do ela alcança algum resultado de pres-
tigio. Foi o que aconteceu com os 2 a 0
aplicados na Inglaterra e com os 6 a 1
na Finlândia, que levaram muitos a pen-
sar que já tinham a Copa nas mãos, sub-
estimando as tensões e indecisões que
caracterizariam até o íim a luta pela
qualificação da azurra.

As últimas derrotas de times de clu-
bcs nas Copas Européias fizeram muitos
meditar sobre o atual nível do futebol
italiano. Segundo Luís Vinicio Menezes,
treinador brasileiro do Lazio, as perspec-
tivas não são boas:

— O jogo italiano está atrasado em
relação ao futebol que se pratica no res-
to do mundo. O mundo vai em frente e
na Itália não se consegue começar e con-
duzir um novo modo de jogar.

O único fato positivo no futebol pro-
iissional italiano é representado pela
continua e progressiva evolução dos sa-
làrios dos jogadores. Ainda assim, um
jogador como Causio pode ganhar apro-
ximadamente 100/150 milhões de liras
ipouco mais de CrS 1 milhão 900 mil)
por ano, enquanto que um jogador me-
diocre, ao contrário, chega apenas a 20
milhões de liras (cerca de Cr? 190 mil)
anuais.

Araújo Neio
Correspondente

Passado na Copa
1930
1934

A llfília nao parüopou.
Eliminatórias: llália 4 x Grécia 0. Oilavas-
de-final: Itália 7 x Estados Unidos 1.
Quartas-de-final: Itália I x Espanha 1 (0 a
0 na prorrogação), llália 1 x Espanha 0
(iogo-clcsempalci. Semifinais: Itália 1 /.
Áustria 0. Final: Itália 1 x Tchcco-Eslová-

quia 1 (Itália 1 a 0, na prorrogação).
1938 - Oitavas-de-final: Itália 2 x Noruega I.

Quarlas-de-íinal: llália 3 x França 1. Semi-
finais: Itália 2 x Brasil 1. Final: Itália 4
x Hungria 2.
Fase final: Itália 2 x Suécia 3, Itália 2 x
Paraguai 0.
Eliminatórias: Itália 2 x Egito 1, Itália ò x
Egito 1. Oitavas-de-final: llália 1 x Suíça
2, Itália 4 x Bélgica 1, Itália 1 x Bélgica 4
jogo-desempatc).
Eliminatórias: Itália 1 x Irlanda cio Norte
2, Itália 1 x Irlanda do Norte 0, Itália 3
x Portugal 0, Itália 0 x Portugal 3.
Eliminatórias: Por desistência da Romênia,
a Itália jogou diretamente com Israel, von-
cedor do Grupo Áfrka-Oriente Próximo,

1950

1954

1958

1962

para decidir a vaga: llália 4 x Israel 2,
Itália 6 x Israel 0. Oitavas-de-final: Itália
0 x Alemanha 0, Itália 0 x Chile 2, Itália
3 x Suíc.fl 0.

1966 — Eliminatórias: Itália 6 x Finlândia 1, Itália
0 x Polônia 0, Itália 2 x Finlândia 0, llália
6 x Polônia 1, Itália 0 x Escócia 1, Itália
3 x Escócia 0, Oitavas-de-final: Itália 2 x
Chile 0, llália 0 x União Soviética 1, Itá-
lia 0 x Coréia do Norte 1.

1970 — Eliminatórias: llália 1 x País de Gales 0,
Itália 2 x Alemanha Or. 2, Itália 4 x Pais
de Gales I, Itália 3 x Alemanha Or. 0.
Oitavas-de-final: Itália 1 x Suécia 0, llália
0 x Uruguai 0, llália 0 x Israel 0. Quar-
tas-de-final: Itália 4 x México 1. Seniifi-
naís: Itáiia 4 x Alemanha 3 (1 a 1 no
tempo normal). Final: llália 1 x Brasil 4.

1974 Eliminatórias: Itáiia A x Luxemburgo 0,
Itália 0 x Suiça 0, llália 0 x Turquia 0,
Itália 1 x Turquia 0, Itália 5 x Luxem-
burgo 0, Itália 2 x Suíça 0. Oitavas-de-íi-
nal; Itália 3 x Haiti 1, Itália 1 x Argentina
1, Itália I x Polônia 2.

Corno se classificou
Grupo 2 da Europa

llália 4 x Luxemburgo 1, Luxemburgo,

16.10.76

Itália 2 x Inglaterra 0, Roma, 17.11.76

llália 3 x Finlândia 0, Helsinque, 8.6.77

llália 6 x Finlândia 1, Roma, 15.10.77

Itália 0 x Inglaterra 2, Londres, 16.117/

Itália 3 x Luxemburgo 0, Roma, 3.1277.

jogos com o Brasil
Itália 2 x Brasil 1, Copa do Mundo, Marselha,
16.6.1938
Itália 3 x. Brasil, 0 amistoso, Milão. 25.4.1956
llália 0 x Brasil 2, amistoso. Rio, 1.7.1956
llália 3 x Brasil 0, amistoso, Milão. 12.5.1963
Itália 1 x Brasil 4, Copa do Mundo, Cidade
do México, 21.6.1970
llália 2 x Brasil 0, amistoso, Roma, 9.6.1973
Itália 1 x Brasil 4, amistoso, New Havcn,
31.5.1976.

A terra cuja tradição c a bola

Franco Causio, eficiente nas duas pontas
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Enzo Bearzot, um técnico confiante
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O.s ingleses podem conti-
nuar envaidecidos de ter
inventado o joolball asso-
ciation e o ensinado ao
mundo, á Itália inclusive.
Mas os italianos não estão
de todo errados quando di-
zem que os ingleses não le-
vaiara o futebol para a Itá-
lia e, sim, o devolveram,
muito modificado, a uma
terra çnde sempre se chutou
bola.

Entre os antigos romanos,
os jogos de bola sempre ti-
veram muita popularidade.
Já no século III, o dramatur-
go Antífanes descrevia o
harpastum, jogo disputado
com uma bexiga de boi in-
suflada de ar, num campo
retangular, contendo uma
linha divisória e duas me-
tas.

E bem mais importante
do que o harpastum é, se-
guramente, o cálcio. Há
registros de que, em 152!),
enquanto Florença estava
sitiada por tropas do Prín-
cipe de Orange, dua.s fac-
ções políticas, a de Seglio
Antinori e a de Dante Ca-
tiglione, foram para a Piaz-
za Santa Croce decidir uma
velha rixa num jogo de
bola, o cálcio.

O cálcio — 27 de cada la-
do tentando mandar uma
bola ao fundo da tenda ar-
mada no campo de adver-
sárlo — também conside-
rado um precursor do mo-
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clerno futebol, foi passando
de geração a geração e é
por isso que até hoje os
italianos se recusam a cha-
mar futebol de futebol. O
nome há de ser, sempre,
cctZciò.

Foi no último quarto do
iséculo passado que os in-
gleses levaram para a pe-
nínsula o novo esporte
criado em Cambridge, Ox-
ford e Eton. Aliando à
novidade o gosto pelo joj;o
de bola, os italianos logo
transformaram em paixão
nacional o cálcio vestido à
inglesa. Não há dúvidas de
que a Itália foi o primeiro
pai.s a fazer do futebol ai-
go mais do que um sim-
pies passatempo.

Mal sucedida nos tor-
neios olímpicos, que dispu-
tou desde 1912, a Itália vi-
ria a se sagrar campeã
mundial em 1934, titulo
que contribuiu para au-
ment.ar o prestigio de Mus-
solini e do fascismo. Em
1938. fora de casa, a squa-
dra azurra, mesmo sem as
pressões sobre os juizes e
manobras de bastidores
como acontecera quatro
anos antes na Itália, con-
firmou não a suprenracia
do regime do Dttce mas a
capacidade do técnico Vil-
torio Pozzo e o talento dos
jogadores Meazza, Piola,
Andreollo, Biavatti', Loca-
lelli, Olivisri e Serantoni.

Mesmo com a guerra, o
futebol na Itália não pa-
rou. Foi a grande fase do
Torino que, à exceção de
44. conquistou todos os ti-
tulo.-i de 43 a 48. E mar-
criava para se sagrar cam-
peão em 49. quando, nu-
ma fria manhã de maio,
aconteceu o que ficou co-
nhecido como "a tragédia
de Süpsrga". O avião que
trazia a equipe de Lisboa,
aonde fora fazer um amis-
toso. caiu em Súperga, e to-
dos o.s jogadores morreram.
A Federação, com a concor-
dancia dos demais clubes,
proclamou o Torino tetra-
campeão.

A tragédia atingiu tam-
bém a Seleção nacional,
cuja base era o Torino. Por
isso, os italianos fracassa-
•am cm 50, no Brasil, e,
apesar da renovação, não
conseguiram sucesso nas
Copas seguintes, até 70,
quando chegaram à final
contra o Brasil, perdendo
de 4 a 1. Em 74, não con-
seguiu passar da primeira
fase da final, num grupo
cm que se classificaram Po-
lónia e Argentina. Agora,
depois de eliminar a Ingla-
terra, a Itália mais uma vez
tentará a conquista do ter-
ceiro titulo mundial, basea-
da principalmente no ta-
lento de Antognoni, CauUJo
e Bettega, seu goleador.

OS II DA "ÀZZURRA" DE BEARZOT
ZOFF (Dino Zoff): goleiro, 35

anos, do Juventus de Turim. Titular
absoluto desde 68. TARDELLI (Mar-
co Tardelli): lateral, 23 anos, do Ju-
ventus. Versátil, ataca muito, os ita-
lianos o consideram um "dos melho-
res do mundo". MOZZINI t Roberto
Mozzini): zagueiro central. 26 anos, do
Torino. Joga plantado e não garantiu
ainda seu lugar em definitivo. FAC-
CHETTI (Giacinto Facchetti): libero,
35 anos, do Inter de Milão; Titular
desde 63. saiu da zaga centrai há pou-
co tempo, é o lider do time GENTILE
(Cláudio Gentile): zagueiro. 24 anos.
do Juventus. Eficiente, combina bem
com Tardelli. companheiro de clube.

ANTOGNONI (Giancario Àntog-
noni): meio-campo, 23 anos, do Fio-

rentina. Um dos destaque1-' do time,
alia a técnica ao preparo físico. BE-
NÉTTI (Romeo Benetti): meio-campo,
32 anos, do Juventus. O controle da
bola e o jogo ríspido são o seu forte.
ZACCÁRELL1 (Renato Zaccarcllii:
meio-campo, 26 anos. do Torino. Cha-
mado por Bearzot, mostrou seu valor
nas eliminatórias.

CAUSIO (Franco Causio»: ponta,
28 anos, do Juventus. Muito veloz e
dono de um chute potente. GRAZIA-
NI (Francesco Graziani): centroavan-
te. 25 anos, do Torino. Chuta com os
dois pés, artilheiro do Campeonato
Italiano. BETTEGA (Roberto Bctte-
ga): ponta, 25 anos. do Juventus. óti-
mo cabeceador. fez nove dos 18 gols
italianos na.s eliminatórias.

Riva, que investimento tem a maior torcida?
A Caderneta de Poupança, disparado.
De acordo, Rivelino. Hoje existem mais de 16

milhões de Cadernetas de Poupança. E essa torcida sabe
o que quer. A Caderneta apareceu CM,®ha 10 anos e nunca perdeu, nem & Poupança
vai perder para a inflação.

Faça como o Rivelino e
a torcida. Deposite em Caderneta.
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(De uma entrevista concedida por Rivelino, na sítio dele, em Vinhedo, SP).
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Giancario Antognoni, o bom do meio-campo
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Definição dos Campo Neutro '~~\

Travaglini e Coutinho, que ameaça cortar quem não correr em campo o tempo todo

Coutinho já tem 13
certos para a Seleção

Apesar de Leão, Luis Pereira,
Amaral, Oscar, Toninho Cerezo,,
Zico, Rivélino, Reinaldo, Zé Maria,
Edinho, Roberto e Raul já terem
lugar garantido entre os convoca-
dos para a Seleção Brasileira, o
técnico Cláudio Coutinho só anun-
ciará a lista dos 22 no próximo dia
24 para que os treinamentos come-
cem a 2 de março, em Teresópolis.

Disposlo a armar a Seleção
agressivamente, Coutinho disse
que o meio-campo, formado por
Cerezo, Rivélino e Zico. dará o
ritmo à equipe, revezando-se na
armação e nas arrancadas para a
área adversaria:

— Precisamos treinar muito as
jogadas de triangulação para não
sermos surpreendidos com a mar-
cação em cima adotada pelos eu-
ropeus.

O primeiro teste para os con-

vocados se dará durante a excur-
são prevista para abril e, segun-
do Coutinho, quem não se adap-
tar a seu esquema será dispensa-
do na volta da delegação:

Inicialmente, convocarei 22,
com três goleiros na relação. E os
que, conforme meu critério, não
acompanharem o ritmo necessário
serão desligados na volta da dele-
gação. E' melhor ser duro antes do
que me arrepender depois da Co-
pa.

Os amistosos contra equipes eu-
ropéias serão muito importantes pa-
ra a Seleção, porque, na opinião de
Coutinho, os convocados começarão
a se acostumar ao tipo de marca-
ção que enfrentarão na Copa:

No Brasil passamos o ano
inteiro jogando contra esquemas de
marcação por zona, onde existe li-
berdade total para os jogadores. Por

Oláeniário Touguinlió

isso, ao enfrentar os europeus, que
marcam por pressão, o brasileiro se
irrita e acaba se descontrolando.
Como isso não pode acontecer na
Copa, essa série dc jogos é indispen-
sável.

Na opinião de Coutinho, o "fu-

tebol total", lançado pela Holanda
em 74, será o que predominará cs-
te ano:

— Acho que o futebol pode até
ficar mais bonito se conseguirmos
fazer do Brasil um time de luta e
de arte. Temos craques para dar es-
petáculo, mas eles precisam tam-
bém correr o tempo todo. Futebol
hoje é técnica e resistência e quem
ficar parado em campo estará fora
do time. Por tudo isso, pedi a An-
dré Richer que acertasse mais amis-
tosos contra equipes européias. Afi-
nal, nossos três primeiros adversa-
rios na Copa serão europeus.

Suécia, a dc menor categoria
Coutinho gostou do grupo do

Brasil. Achou apenas que seria me-
lhor se, na vaga da Áustria, estl-
vesse uma outra equipe dc catego-
ria inferior.

"Sou de opinião de que um ti-
me que entra numa Copa não po-
de se preocupar muito com a for-
ça dos adversários. Quem não tem
condições de ganhar nas oitavas
não pode pensar em disputar um
titulo. O Brasil vai á Copa para
ser campeão e por isso deve ser
otimista, acreditando que -c cias-
sifica tranqüilo na fase inicial.
Nosso primeiro jogo será contra a
Suécia. Dos três. é a seleção de me-
lhor categoria. Por isso acho me-

lhor começar com um time mais
modesto, como é o da Suécia.

Sua equipe foi muito bem em
74, na Alemanha. Mesmo assim fe-
nho certeza de que não vão conse-
guir armar uni bom conjunto, pois
a maioria de seus jogadores está em
clubes dc outros paises. O ponta-
de-lança Edstrom é um dos seus
destaques. Ele é muito alto e vence
todas as disputas na cabeça. Eds-
trom também chuta certo para o
gol e cria muitos lances perigosos.
O goleiro Helstron também é mag-
nifico. Eles ainda têm o Anderson.
que joga na Alemanha. Aliás mui-
tos jogadores suecos estão naque-
1c pais.

A Suécia joga defensivamente.
Seu esquema é na base do 4-4-2.
Conforme o andamento da partida,
seis ou oito ficam lá atrás e só dei-
xam na frente um ou dois. Depois,
tentam o gol em contra-ataques,
com lançamentos pelo alto. Contra
o Brasil ainda ficarão mais na re-
tranca. Vamos ter que forçar com
muitos ataques organizados tática-
mente, porque é a única maneira
de derrotá-los. Não adianta deses-
pero. E' preciso ter paciência e tro-
car passes para abrir espaços. Se
não man tivermos a calma, o nego-
cio se complica e náo se consegue
nada. E' fundamental treinar jo-
gadas na fase de preparação c sa-
ber usá-las na Copa."

Espanha, mais garra me técnica
Sobra a Seleção da Espanha,

Coutinho a considera uma equipe
que se destaca mais pela garra,
sem ser tecnicamente muito boa.

— O futebol espanhol vive
principalmente das estrelas de ou-
tros países, como Cruyff, Luis Pe-
reira, Leivinha e muitos outros, pa-
ragúaios e argentinos. São os gran-
des jogadores estrangeiros que
conseguem fazer do Campeonato
Espanhol um grande acontecimon-
to esportivo. Isso desde aquele
tempo do famoso Real Madri, que
contratava os maiores destaques do
mundo. Cum isso, o jogador espa-
nhol fica cm segundo plano. Ele
dificilmente consegue igualar-se as
maiores atrações dos clubes. Acho
que isso prejudica um pouco o fute-

boi espanhol em termos de Sele-
ção. Os jogadores custam a virar
ulolus cm seu pais.

Mesmo assim a Espanha va-
le por sua disposição. Os jogadores
são aguerridos. Lutam intensamen-
t':\ Juanito é muito bom, assim co-
mo o Cano, que é naturalizado. Re-
centemente o libero Pirry quebrou
a perna e nao sei se terá condições
de se recuperar para jogar na
Copa. Será mais um grande dss-
falque. Seu esquema de jogo é mais
de marcar em cima. Correm atrás
dos adversários tentando vencer de
qualquer maneira. Não possuem
forte conjunto, mas usam muito as
jogadas individuais.

O que mais credencia a Es-

panha é ter-se classificado nas eli-
minatórias num grupo muito difi-
cil, contra Iugoslávia e Romênia.
Sc conseguiu passar por esses du-
ros adversários, creio que pode fa-
zer alguma coisa na Copa. Acho
que é também um bom time para
jogar contra nós. Para vencê-lo,
vamos fer que correr muito. Não
se pode querer apenas tocar a bola.
Em principio, acredito que podemos
vencê-la bem. Só mesmo se a Es-
panha melhorar muito é que po-
dera complicar.

Quando Coutinho fala sobre a
Espanha, dá a entender que não
gosta muito de seu futebol. Acre-
dita numa vitória sem problemas.
Apenas não diz isso abertamente,
como precaução.

/ ustria. talento e eficiência
A Seleção da Áustria é a que

Coutinho considera a mais perigo-
sa do grupo. Gosta do futebol pra-
ficado por eles e principalmente
por sua excelente forma física, que
garante ao time uma intensa mo-
vimentaçáo durante a partida in-
Loira;

A Áustria é uma das mais
fortes seleções da Copa. Pode su-
blr muito nas oitavas. E' um time
que joga na base da técnica, com
muitos jogadores habilidosos. To-
dos são fortes fisicamente mas o
interessante é que mesmo assim
são muito ágeis no futebol. Gente
que tem muita saúde e não se can-
sa até o fim dc uma competição.

A verdade e que ha muito

tempo que o futebol da Áustria é
bonito e eficiente. Espero que o
Brasil já esteja classificado quan-
do tivermos de enfrentá-la. Eles
contam com um excelente ponta-
de-lança, que é Krankce. Chuta
muito bem e possui boa técnica
dentro da área. Kindbcrg e Hat-
tcnberg são outros excelentes joga-
dores. Pelo que sei, um do.s mais
perigosos jogadores da equipe c o
ponta-esquerda Krcvs, que joga no
Fcycnoord, da Holanda.

 Considero a Áustria o mais
difícil adversário de nossa chave.
Joga com criatividade, técnica e
vigor fisico. Temos que estudar tu-
do sobre eles. Vamos acompanha-

los até o dia de nosso jogo. O pior
será se essa partida for decisiva
para nossa classificação. Vai ser
um problema para vencê-los. Mes-
mo assim, como será nosso tercei-
ro jogo, a essa altura nós também
já estaremos bem mais entrosados
e em plena forma para derrotá-los.
O Brasil em Copas vai subindo de
jogo para jogo e é assim que vai
acontecer também na Argentina.

— Os austríacos marcam por
pressão. Não dão espaços. Por isso
vamos ter que enganá-los usando
jogadas armadas durante o.s trei-
nos. Temos que fugir do corpo-a-
corpo e usar o toque rápido nas ar-
rançadas contra a defesa deles.

SâtlSlâZgrupos
a quase todos

Buenos Aires — As rea-
ções dos principais dirigen-
tes, jogadores, técnicos e
cronistas especializados dos
lli países envolvidos no sor-
teio que definiu as quatro
chaves da Copa do Mundo
foram equilibradas. Não
houve descontentes com
protestos veementes e, de
um modo geral, o otimismo
dos que se sentiram bene-
íiciados supera em escala

mínima aos que se consi-
deram prejudicados.

Sete países mostraram si-
nais nítidos de otimismo,
mas guardando certa dose
de cautela, enquanto três
evidenciaram indisfarçávcl
ipessimismo. Outros seis pro-
curaram expressar sua rea-
cão com a palavra "apre-
ensáo", que em síntese tam-
bem pode ser considerada
sinal de pessimismo.

A anfitriã acha que a
torcida pode ajudar

Os principais veículos de
comunicação argenl inos
não esconderam sua apre-
ensão em relação aos ad-
versários da Seleção aníi-
triã, embora todos tenham
reconhecido que o apoio do
torcedor será decisivo. O
estado de espirito dos ar-
gentinos íoi definido pelo
técnico César Luiz Menot-
ti, que definiu a Chave I
desta forma: "La mala
suerte que nos toco.". Os
jornais mais conceituados
dc Buenos Aires têm uma
média de opinião, afirman-
do que a Chave cm que
caiu sua Seleção é a mais
difícil, a da Alemanha Oci-
dental, a 2, a mais fácil e
que o Brasil é um dos fa-
voritos, assim como a Ho-
landa, na Chave 4.

A opinião dos húngaros

é idêntica á dos argenti-
nos, mas o otimismo pode
ser notado nas palavras do
treinador Lajos Barotti, que
garantiu: "Minha equipe é
suficientemente forte para
chegar ás quartas-de-íi-
nal."

A crônica italiana está
tão pessimista que El Diá-
rio assinala na edição de
ontem: "O destino tem si-
do implacável e nos casti-
gou, como aos três outros
times. Estamos num grupo
tremendo."

O principal jogador da
Seleção da França, Michel
Platini, definiu o pensa-
mento de seus companhei-
ros e de todos os franceses,
afirmando que o otimismo
deve ser geral, porque nin-
guém é invencível.

Alemães e poloneses
tranqnilos na Chave II

D i a nte de adversários
considerados teoricamente
mais fracos, alemães e po-
loneses não tinham moti-
vos para fazer qualquer
restrição em relação à Cha-
ve em que caíram. O téc-
nico Helmut Schoen, expe-
riente e tranqüilo, alertou
a opinião pública quanto à
incógnita que pode surpre-
ender na Copa, a Seleção
da Tunísia.

— É preciso estar alerta
contra este tipo de equipe— disse Schoen ontem em
Buenos Aires.

Schoen lembrou que sua
seleção enfrentou o Mexi-
co, num giro recente pelas

Américas do Sul e do Nor-
te, e não pôde vencê-lo.
Quanto à Tunísia, o trei-
nador acrescentou que é
um time desconhecido para
a maioria e que o México
não teve sucesso num jo-
go em Leon.

O realismo de Schoen não
é, no entanto, imitado pelodirigente da Federação Mc-
xicana de Futebol, que des-
tacou em sua seleção um
rendimento quase sempre
inesperado em disputadas
de Copas, afirmando que
ela tem muitas chances de
passar para as quartas-de-
nal.

Brasil, favorito para
seus três adversários

Áustria, Espanha e Sué-
cia foram unanimes em
apontar a Seleção Brasilei-
ra como a favorita da Cha-
ve 3. Os espanhóis, entre os
três adversários dos brasi-
leiros, parecem ser os mais
pessimistas, segundo decla-
ração de Pio Cabanillas. Mi-
nistro da Cultura e respon-
sável máximo pelo esporte
espanhol: "Não houve mui-
ta sorte para a Espanha no
sorteio, porque os rivais são
difíceis. Deve-se levar cm
conta que Brasil é tricam-
peão mundial e que Suécia
c Áustria são adversários de
respeito."

O zagueiro Luís Pereira
não escondeu que suas espe-
ranças no time brasileiro
são irrestritas, mas acres-
centou que Cláudio Couti-
nho e seus jogadores devem
tomar cuidado. O técnico do

Atlético de Madri, Luis Ara-
gones, embora reconheça a
força de Áustria e Suécia,
destacou o Brasil como "a
que tem entre suas fileiras
jogadores de experiência e
jovens que podem ter as
mesmas condições de se
igualar aos outros."

Os austríacos mostraram
certo receio em revelar oti-
mismo. O diretor de espor-
tes Max Merkl, mais pessi-
mista, garantiu: "O menino"
— referindo-se ao neto de
João Havelange, presidente
da FIFA — "sorteou muito
mal." Esta declaração foi
dada ás rádios, mas ao téc-
nico da Seleção da Áustria,
Helmut Senckowitsch, com
quem falou por telefone,
Max afirmou que a Chave
é difícil mas as condições
de chegar à outra fase da
Copa são favoráveis.

Escócia e Holanda não
escondem seu otimismo

O maior destaque da ul-
Uma Copa do Mundo, com
seu jogo vibrante e movi-
mentado, a Holanda enca-
rou com indisfarçávcl oti-
mismo a Chave IV, em que
seu principal adversário é
a Escócia, também tranqui-
Ia em relação à sua clássi-
ficação para as quartas-de-
final.

Os dirigentes e jogadores
holandeses, talvez cons-
cientes de que a superiori-
dade que lhes é dedicada
nos jornais mundiais nào
significa que saiam vitorio-
sos da Argentina, procura-
ram moderar nas entrevis-
tas o sentimento que pas-sou a dominar a população
holandesa, que espera de
sua equipe outras exibições
iguais às de 74.

Win Rijsbergen, do Feyc-
noord, o libero da Seleção

da Holanda na Alemanha,
foi categórico: "Creio 

que
Holanda e Escócia passarão
facilmente para a segunda
fase da Copa". Entretanto,
Win Mculeman. presidente
da Associação de Futebol
Holanda, pediu calma e
afirmou que a equipe ain-
da tem que fazer vários jo-
gos para poder se conside-
rar treinada e enfrentar
seus adversários de Chave.

A mesma corrente de oti-
mismo que tomou conta de
Amsterdã e demais cida-
des da Holanda também
atingiu o Império Britani-
co, que agora torce pela Es-
cócia. O treinador escocês,
Ally McLeod, adverte que o
Peru, considerado fraco, e
o Irá, ignorado pela maio-
ria de críticos, podem per-
turbar seus concorrentes.

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

José Inácio II ernéck

TM sócio du Fluminense dizia-me ou-B Iro dia de sua disposição de votar
V_J em José Carlos Vilela mas acresceu-

Lava que, francamente, Luisinho não
chega a ser reforço c niio merecia Ler sua
contratação anunciada com tanto esLarda-
lhãço, em show aLé com a presença das Fre-
néticas.

— Basta dizer — desabafava cie — que
Luisinho deu uma cntrevisLa promeLendo
abrir muitos espaços. É o primeiro sujeiLo
conLratado para artilheiro que vejo não pro-
meter gols.

/A 

outro tricolor, da oposição, comen-
tou ao ouvir tudo isso:
— Eu. quero acabar não apenas com
as Frenéticas mas também com os

frenéticos.

PELAS 

declarações do presidenLc da
CBD depreende-se que o Brasil só não
queria ficar junto com a Holanda, na
Copa do Mundo. Nossos delegados de-

vem então ter feito esforços para que ela
fosse premiada em sua aspiração de se ver
como "cabeça-de-chave".

Já o presidente da FIFA, João Havelan-
ge, era de opinião oposta: que a Itália deve-
ria ser cabeça-de-chave. Mas o senhor João
Havelange é bom político e às vezes diz uma
coisa quando pretende outra. Assim, apoiou
de público a candidatura da Argentina para
a Copa do Mundo de 1970, embora parti-
cularmente quisesse vê-la realizada no Mexi-
co.

Como acabou sendo.

MEUS 

leitores e o técnico Cláudio
Coutinho sabem que tenho me re-
cusado a especular sobre a convo-
cação para a Seleção Brasileira.

Mas eis que me chega, de São Faús do Ma-
ranhão, um pedido singular: um leitor par-
ticipou de um "bolo" cujo vencedor precisa
dar a escalação do Brasil para sua partida
de estréia na Copa do Mundo. Pede-me aju-
da, pois pretende comprar uma televisão em
cores.

Então lá vai: Leão, Toninho, Luis Pe-
reira, Amaral e Edinho; Cerezo, Rivélino e
Zico; Tarciso, Reinaldo e Dirceu.

Reclamações, só no dia 3 de junho.

UM 

dos equívocos da CBD no ano pas-
sado foi não aceitar o convite cia
Escócia para uma partida em Glas-
gow durante a próxima excursão de

abril. A CBD provavelmente raciocinou que,
em matéria de futebol britânico, já ia jogar
com a Inglaterra e não convinha exagerar.

Outro fator poderoso há de ter sido que
a entidade não ganharia nada, pois a parti-
da seria realizada na base da reciprocidade
com a disputada pela Escócia no Maracanã.
Assim, preferiu-se jogar com a Arábia Sau-
dita e com o Irã, cm troca de um punhado
de dólares.

Ao menos agora a CBD vem procuran-
do consertar seu erro, disposta a perder di-
nheiro mas a, se possível, substituir os dois
jogos no Oriente Médio por outros contra a
Escócia e a Holanda. Essas duas equipes dc-
verão ter uma classificação tranqüila no
Grupo IV e uma delas certamente cruzará
com o Brasil nas quartas-de-final (agora
chamadas Segunda Fase Final).

JHlOR outro lado, a CBD pensa em can-
i-J celar a partida com o Atlético de

JL Madri, porque caímos no mesmo
Grupo da Espanha. Creio haver uma

proibição da FIFA quanto a jogos amistosos
de seleções escolhidas para o mesmo Gru-
po da Copa. mas não deve ser o caso. Que
me lembre, a proibição só vigora um mes
antes do Mundial e, na hipótese, não se Ira-
ta dc seleção, mas de um time.

Haverá inconveniente no jogo do Brasil
com o Atlético dc Madri? Não vejo por que.
Pensar que daríamos a Kv.bala uma opor-
lunidade para vos espionar seria ingênuo,
pois ele teria e terá outras ocasiões. Basta-
lhe, por exemplo, ir a Londres nos ver con-
tra a Inglaterra.

Continuo achando que o Brasil deve
não só ir à Europa como lá disputar o maior
numero possivel de amistosos. Bem sei que
a idéia não é de Coutinho, mas de Osvaldo
Brandão e esta terá sido uma das poucas
vezes em que concordei com o ex-treinador.
Muitos acham que so uma seleção européia
teria condições emocionais para semelhante
excursão às vésperas da Copa, sem perigo
de crises, mas não podemos raciocinar nesta
base.

Errada não é a excursão, mas a sobrevi-
vencia das tais "condições emocionais" que
a tornam, tão arriscada.
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Borg derrota Gerulaitis
e decide com Slocklon
o título de Birminghain

Blrmingham, Alabania —
O tenista sueco Bjorn Borg
passou à final do Torneio
Internacional de Birmin-
gham, disputado cm quadra
coberta, ao derrotar ontem
o norte-americano Vitas
Gerulaitis por 6/4 e 7/0.
Borg jogará a final com Dl-
etc Stockton, dos Estados
Unidos, que derrotou na se-
mifinàl seu compatriota
Eddie Dibba por 6/3 a 6/3.
O torneio distribui um to-
tal de 175 mil dólares em
prêmios (cerca de CrS 2 ml-
lhões 800 mili e ao vence-
dor cabe a quantia de 30
mil dólares t aproximada-
mente Cr$ 480 mil).

Como sempre, a partida
entre Bjorn Borg, bicam-
peão de Wimbleclon, e VI-
tas Gerulaitis foi muito
disputada. O tenista norte-
americano está em fase de
ascensão e, no momento, e
o quinto do ranking mun-
dial, atrás de Jimmy Con-
nors, Bjorn Borg, Guiller-
mo Vilas e Brian Gattfried,
todos de nível excepcional.
Na lista divulgada pelo As-
sociation Tennis Profissio-
nal, Vitas Gerulaitis tem um
total de 568 pontos em 13
torneios.

JOGO DISPUTADO

Segundo observadores,
Vitas Gerulaitis é um dos
adversários mais difíceis pa-
ra o astro sueco Bjorn Borg,
pois tem muita resistência
c joga de maneira seme-
lhante a do adversário de
ontem. No Torneio de Wim-
blcdon do ano passado, os
dois se enfrentaram na se-
mifinàl, num jogo que du-

rou três horas o meia e foi
considerado o melhor de to-
do o campeonato. Borg aca-
bou vencendo por 6/4, 3/6,
6/3, 3/6 e 8/6, mas teve
enorme desgaste físico.

O adversário de Borg na
final do Torneio de Bir-
mingham, Dick Stockton, é
também um dos mais bri-
lhantes nos Estados Unidos.
Ocupa no momento, o déci-
mo lugar no ranking mun-
dial da ATP. Esse torneio já
faz parte do Grand Prix de
1978.

Em Santiago, a Federação
Chilena espera resposta dos
argentinos ao pedido de adi-
amento das partidas da fi-
nal da zona sul-americana
da Taça Davis. Os chilenos
reivindicam a passagem dos
jogos para os dias 24, 25 e
26 de março e não mais nos
dias 17, 18 e 19, conforme
ainda estão marcadas. Isso
porque Jaime Fillol e Hans
Gildsmeistcr têm uma série
de compromissos interna-
cionais até poucos dias an-
tes da final da Davis e, se-
gundo o capitão da equipe,
Luís Ayala, é preciso que
eles tenham mais tempo pa-
ra os treinos que antecedem
o encontro. Além de Fillol
e Gildemeister, a equipe
chilena ainda conta com
Beluz Prajoux e Patrício
Cornejo. Segundo informan-
tes da Federação Chilena, é
bem provável que a Argen-
tina aceite o adiamento,
pois seus jogadores, entre
eles Guillermo Villas, tam-
bém têm compromissos in-
ternacionais na semana
prevista para a final da Ta-
ça Davis.

Marapendi depende da
liberação de cavalos
para confirmar torneio

A entrada de cavalos de
outros clubes no Fazenda
Clube Marapendi poderá
ser permitida a partir de
amanhã, quando o veteri-
nário, General Eurico Cor-
tês, garantir que a epide-
mia de raiva — responsa-
vel pela morte de dois ani-
mais no Floresta — não
chegou àquele clube. Na
sexta-feira, o veterinário
examinou e liberou os dois
cavalos alojados no serviço
de isolamento do clube
mas, por medida de precau-
ção, preferiu esperar a ins-
peção dos outros 90 ani-
mais para permitir a rea-
iização do Torneio de Ve-
rão do Marapendi, com
inicio previsto para o final
de janeiro. A competição
deverá ter quatro provas
noturnas, às quartas-feiras,
c reunirá cavalos e cavalei-
ros de vários clubes do Rio.

NECO PODE CHEGAR

O ginete brasileiro Nél-
son Pessoa Filho, atual-

mente radicado na França,
deve chegar ao Brasil no
próximo dia 20, em férias.
Neco está nos Estados Uni-
dos, dando um curso de
hipismo na Califórnia e, na
volta, passará pelo Canadá
podendo estender sua via-
gem ao Brasil.

O campeão brasileiro de
hipismo Luis Felipe Azeve-
do chegou sexta-feira ao
Brasil depois de curta via-
gem à Europa, em compa-
nhia de Jorge Carneiro, da
Sociedade Hipica Brasilei-
ra, que foi à procura de
novos cavalos para a pró-
xima temporada carioca.
Luis Felipe hospedou-se na
casa de Nelson Pessoa Fi-
lho, nos arredores de Paris.
O campeão foi combinar
com Neco sua participação
no Campeonato Mundial de
Hipismo, que se realizará
em julho, na Inglaterra.

Técnico aponta China
favorita do Mundialilo
cie bascpiele feminino

São Paulo — O técnico
da Seleção Brasileira de
Basquete Feminino, Antô-
nio Carlos Barbosa, apontou
ontem, em Bauru, onde di-
rige a equipe do Tênis Clube,
a China como favorita do
Mundialito, que terá inicio
no próximo dia 28, no Pa-
raguai. A Seleção Brasilei-
ra, categoria adulta, parti-
cipará das solenidades de
inauguração do ginásio de
esportes Los Comuneros e
depois jogará contra outras
cinco seleções.

Participarão do Mundia-
lito, que será encerrado no
dia 5 de fevereiro, as Sele-
ções do Brasil, Paraguai,
Equador, Panamá, África
do Sul c China. Para o téc-
nico Antônio Carlos Barbo-
sa, o titulo deverá ficar en-
tre a China, Brasil ou Pa-
raguai.

Não conheço as equipes
da África do Sul e do Pa-
namá. Quanto à China, to-
dos sabem que lá é jogado
um dos melhores basquetes
femininos do mundo".

APRESENTAÇÃO E CORTE

Antônio Carlos Barbosa
convocou 21 moças e deve-
rá até a data do embarque,
dia 26, fazer os cortes e re-
nuzir a equipe a 12 joga-
cloras. As jogadoras se apre-
sentam amanhã às 19h no
Centro de Educação e Re-
creaçáo da Água Branca,
em São Paulo, para os pri-
meiros treinos.
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Autódromo do Rio fica em
obras por mais uma semana

f||fe.4.

A apenas 13 dias do Gran-
de Prêmio Brasil de Fórmu-
la-1 o Autódromo do Rio de
Janeiro ainda é um imen-
so canteiro de obras, com
caminhões, tratores e ope-
rários circulando intensa-
mente por seus 850 mil m2.
Entretanto, as milhares de
pessoas que já contam seus
trocados para, num aperta-
do final de mês, comprar in-
gressos para a corrida, po-
dem ficar tranqüilos. Os res-
ponsáveis pela prova e tam-
bém pelo autódromo garan-
tem que tudo ficará pronto
uma semana antes do ini-
cio dos treinos, marcado pa-
ra quinta-feira, dia 26.

As exigências da Federa-
ção Internacional de Auto-
mobilismo, feitas durante a
visita, no inicio de dezem-
bro, do presidente da Sub-
comissão de Segurança e
Circuito da FIA, Alberto Ro-
gano, e do presidente da As-
sociação dos Construtores
de Fórmula-1, Bcrnic Ecclcs-
tone, estão sendo cumpri-
das à risca pelos quase 150
operários que trabalham pa-
ra as várias empresas con-
tratadas pela Secretaria
Municipal de Obras. Foram
retiradas as duas lâminas do
guard-rail do lado direito,
entre as pistas de acesso e
os boxes, que atrapalham o
pessoal das equipes, e a la-
mina à esquerda, que se-
para a pista do local da cro-
nometragem. As lavadeiras
(peças de concreto pré-mol-
dado) que acompanhama as
curvas foram aumentadas,
também por questões de se-
gurança. A instalação dos
ílippers de borracha para a
sinalização da saida dos bo-
xcs, outra exigência da FIA,
só não foi concluída porque

Convites não faltam, mas agora Silvina prefere ser apenas professora

Silvina, a constante recusa
para retornar ao atletismo

Foram convocadas as se-
guintes atletas: Suscte,
Vânia, Solangc, Simonc, Fá-
tinia, Teresa Camilo e De-
vanilda, do Bauru Tênis
Clube; Paula e Lúcia, do
Divino Salvador de Jun-
diai; Hortência e Vanda,
de São Caetano do Sul; Te-
resa, Valquiria e Hclcninha,
do Pirclli; Cristina, Virgi-
,nia e Márcia, de São Ber-
riardo dos Campos; Celma
e Yonc, do Thomaz Nazzo-
ni, de São Paulo, e Cecília
e Fátima, do XV de Piraci-
caba.

DESFALQUES

O técnico acredita que
esta Seleção deverá embar-
car desfalcada de algumas
das melhores jogadoras:
Hortência, Susete, Vânia
pensa porque estão com
e Cristina devem pedir dis-
pensa porque estão com
exames vestibulares marca-
dos para o período do cm-
barque.

Como arma vou tentar
usar a velocidade de nossas
»jogadoras c empregar ai-
guns conhecimentos técni-
cos que adquiri em estágio
que fiz em diversas univer-
sidades norte-americanas,
cm novembro do ano pas-
sado",

Entre as convocadas, a
mais jovem é Paula, de Jõ
anos, e a c'.c mais idade,
Valquiria, com 25 anos. A
jogadora mais alta é Cris-
tina, com l,86in.

Silvina das Graças Pereira, que
abandonou o atletismo há um ano
e ainda detém os recordes sul-ame-
ricanos de três provas, tem sido
procurada para voltar às pistas e,
a cada convite responde sempre não.
Pretere, agora, mil vezes a vida tran-
quila de professora de Português c
de Educação Física no Colégio Pe-
dro II, de São Cristóvão.

Dos quatro recordes continen-
tais deixados por Silvina vigoram
ainda os dos 200 metros (23sl7), sal-
to em distancia (6,53m) e reveza-
mento 4 x 100 metros (44s9). A mar-
ca dos 100 metros, ela a perdeu no
início de 77, quando a argentina
Beatriz Aloco superou em um déci-
mo de segundo o tempo de lls5,

Vida de professora
Também como professora o co-

meço não foi fácil. Foi preciso até
recorrer ao diretor do Departamen-
to de Educação Física do MEC, Co-
ronel Osni Vasconcelos, para resol-
ver um problema no Pedro II. Hoje,
porém, está tudo bem e, embora se-
ja diplomada em Pedagogia pelaUniversidade Sousa Marques, traba-
lha no Pedro II numa vaga de pro-fessora de Educação Física.

Tanto em Português como
em Educação Física eu me ajusto
bem. O pior já passou, que foi meu
tempo de atleta. Claro que não te-
nho saudade, apenas uma vaga
lembrança dos bons e maus momen-
tos que passei.

Você voltaria a competir, se
recebesse uma proposta extraordi-
nária?

—¦ Não. Primeiro, em razão de
minha idade, na casa dos 30. De-
pois, confesso que não teria mais
condições de suportar tanto treina-
mento e ainda os aborrecimentos
causados pelos dirigentes, que só se
lembram da gente na vitória.

Mas você poderia ainda ser
campeã brasileira e sul-americana
pelo menos em duas provas: 200m c
salto em distancia.

Sei disso. Mas, mesmo as pe-
quenas vantagens que isto poderiame trazer, acredito que não conipen-
sariam o volume de trabalho que eu
feria de enfrentar.

Sem querer relembrar toda a
sua vida de atleta, Silvina revela
que deixou o atletismo mais porquesempre fez do esporte um meio pa-ra melhorar de vida c, com o passardos anos, viu seus sonhos ficarem
sempre mais distantes. Moça de
familia pobre; morando numa mo-
desta casa na Rua Visconde de Ni-
terói, em Mangueira, sua intenção
era melhorar de status, e para isso
dedicou-se por inteiro ao atletismo.

¦— Achava isto perfeitamente
normal. Procurava fazer o melhor
e, em troca, receber alguma coisa
que me permitisse sobreviver e ga-rantir o futuro, pois o tempo gasto
no atletismo não me deixava fazer
mais nada. Quero deixar tudo bem
claro para que esta minha reivindi-

muitos caminhões ainda
transitam pelo local. Mas,
segundo o arquiteto Paulo
Meira, superintendente de
Obras Especiais da Secreta-
ria, o.s buracos para receber
esses flippcrs já foram lei-
tos. O.s 22 sinalizadores, com
telefone ao longo da pista,
inovação do autódromo ca-
rioca, além dos oito sfnall-
zadorc.s com bancícirinhas,
já estão prontos.

No momento, funcionários
do Detran pintam a mar-
cação do estacionamento
em frente ao autódromo.
Ainda não se sabe quantas
vagas ele terá, mas a co-
branca ficará a cargo da
Coderte. Segundo o admi-
nislrador do autódromo,
Carlos Vieira, estaciona-
mento não deverá ser pro-
blema para quem for ao au-
tódromo no dia 29. O Rio-
centro colocou suas 6 mil
vagas à disposição do publi-
co, que, no entanto, terá de
andar um quilômetro a pé
até o local da corrida. Uma
turma de 17 homens da
Comlurb capina sob as ar-
quibancadas e por entre as
pistas para limpar e nive-
lar o terreno. Faltam ainda
a marcação do local de par-
tida dos carros e a conclu-
são da urbanização dos por-
tões que funcionarão no dia
do GP U, 2, 3 e 10), com a
terraplenagem e a instala-
ção do piso de blokrets.

Embora ninguém fale em
verbas, sabe-se qua a Pre-
feitura não poupou gastos
nem esforços para que a
construção do autódromo
cumpra sua fase dois. A pri-
meira, completada em agos-
to passado, tornou o auto-
dromo apto para a realiza-
cão de uma corrida. A se-

Cariocas começam os
treinos finais para o
Troféu Júlio de Lamare

Ulisses Emitindo

cação não seja confundida com
profissionalismo. Defendia, e ainda
defendo, um melhor tratamento
para os atletas de gabarito, aqueles
que representam o Brasil nas com-
petições. Não seria muito arriscado
afirmar que enquanto o esporte
brasileiro contar apenas com o sa-
crifício isolado do atleta, pouco pro-
gredirá, pelo menos em termos olím-
picos.

Com indisfarçável orgulho, Sil-
vina conta que à custa de muito sa-
crifício conseguiu guardar parte do
dinheiro que recebia durante as via-
gens. Como a ajuda era em dólar,
economizava o máximo no exterior
e, na volta, trocava por cruzeiro,
acumulando uma pequena reserva.
Graças a essa economia, foi possível
melhorar a casa onde ainda hoje
mora, na Mangueira, com sala,
quartos e um pequeno sobrado.

Silvina continua a ser aquela
moça calada, sorridente e caseira.
Agora, durante as férias escolares,
sua vida é em casa, lendo e vendo
televisão. Seu peso, que era de 53
quilos quando competia, subiu para
58 quilos, mas isso não lhe trás preo-
cupações.

Vida passada
À exceção dos três recordes sul-

americanos, que ainda estão aí a
desafiar as atletas, Silvina prefere
dizer que pouco tem a falar cio atle-
tismo, um esporte que já era em sua
vida. Mas reconhece que ele foi mui-
to importante em sua vida, ao lhe
mostrar diversos caminhos, bons e
maus. A vitória, obtida após muito
sacrifício, com treinamentos cons-
tantes e exaustivos, de três a quatro
horas diárias, é das boas lembran-
ças que lhe restam.

A experiência com dirigentes
falastrões — que nunca passaram
das promessas — também foi um
dos aspectos válidos em sua vida,
pois por intermédio deles, pôde ava-
liar melhor as coisas. Hoje, apesar
de como mulher não dispor dos mes-
mos recursos dos homeixs para lu-
tar, já sabe se defender e buscar o
que de fato lhe interessa.

Não tenho mais tempo para
perder. Já me inscrevi no concurso
para preenchimento de vagas de
professor estadual e, com os recur-
sos que sei possuir, espero passar e
me lixar no Estado, não mais como
contratada.

Silvina das Graças, carioca da
Mangueira, cita outro motivo que
acelerou sua saída do atletismo; o
lato de não querer transmitir a
seus amigos a angústia que ia den-
tro dela pela injustiça sofrida no
Conselho Nacional de Desportos
(ND), por exemplo, onde trabalhou
seis anos sem que alguém lhe desse
o devido valor.

Acredito que renunciar foi
o que fiz de melhor para todo mun-
do. Para mim, pelo menos, foi o
melhor.

Os clubes cariocas parti-
cipantes do Troféu Júlio de
Lamare de natação, em Re-
cife, quinta-feira a domin-
go, começam hoje a fase fi-
nal de treinamento. O Fia-
mengo, por exemplo, passa
de dois treinos diários para
só um treino, à tarde, nes-
ta fase final de preparo, pois
o cuidado dos técnicos se
se concentra na velocidade,
não havendo mais neces-
sidade de treinos longos.

No Fluminense — um dos
favoritos ao lado do Fia-
mengo e do Pinheiros (São
Paulo) — os treinos não di-
minuiram de intensidade,
apenas se dividiram. Os
nadadores infanto-juvenis
(até 15 anos) já estão na fa-
se final da preparação — e
polimento — e os juvenis-
sêniores (de 15 a 17 anos)
que pretendem disputar o
Troféu Brasil cm fevereiro,
ainda fazem longos treina-
mentos.

As equipes do Flamengo
e Fluminense embarcam
quarta-feira para Recife e a
competição começa no dia
seguinte, pela manhã com a
disputa das eliminatórias.
As finais de cada dia serão
à tarde, na piscina do Sport
Clube Recife, na Ilha do Re-
tiro. Este sistema de com-
petição — eliminatórias pela
manhã e finais à tarde — é
semelhante ao utilizado nas
grandes competições inter-
nacionais como o.s Jogos
Olímpicos, campeonatos
mundiais e Jogos Pan-Ame-
ricanos. Em 75, por exemplo,
quando nenhum brasileiro
conseguiu se classificar pa-
ra as finais do II Campeo-
nato Mundial de Natação,
disputado em Cáli, na Co-
lômbia, os nadadores recla-
mavam da falta de hábito
de nadar bem pela manhã.
Diziam que àquela hora ain-
da estavam sonolcntos.

Brasileiros vencem o
Torneio Internacional

Uruguaide Saltos no
Punta dei Esic, Uruguai

— Os brasileiros venceram
ontem um torneio interna-
cional de saltos ornamen-
tais realizado no Clube
Cantegril como parte do
programa de incentivo ao
esporte no país. A equipe
brasileira foi constituída
por saltadores da Federação
Paulista de Natação e Ro-
berto Biagione sagrou-se
campeão da prova de tram-
polim.

A Federação Mctropolita-
na de Natação também re-
cebeu convite para esta
competição, mas como sa-
bia que os colombianos e
venezuelanos — principais
saíitadores da América do
Sul depois dos brasileiros —
não poderiam ir, desistiu da
viagem.

INICIATIVA LOUVÁVEL

Newton P i s s i n i, pre-
sidente do Conselho de As-
sessores de Saltos Orna-
mentais da CBD, comentou
que a realização deste tor-
neio internacional é ''uma
iniciativa louvável", uma
vez que há dois anos o Clu-
be Cantegril de Punta dei
Este não dispunha nem de
trampolim de fibra de vi-
dro, utilizando sempre os
de madeira, considerados
fora da.s especificações da
Federação Internacional de
Natação Amadora — FINA.

O.s resultados do torneio
foram os seguintes: Indivi-
dual —• trampolim — 11
Roberto Biagione (Brasil/
•107,20 pontos; 2) Daniel

Mayel (Argentina) com
367 pontos; 3) Ricardo An-
drade (Brasil) com 361,50
pontos; 4) José Mcndcz

i Argentina) com 328 pon-
tos. Equipes — 1) Brasil,
768,50 pontos; 2) Argentina
com 328 pontos.

O calendário de saltos or-
namentais do Rio de Janeiro
fica pronto hoje, e a pri-
meira competição será na
primeira semana de marco.
As competições nacionais
também estão incluídas no
calendário e, a mais impor-
tante delas, é o 17." Troféu
Brasil, marcado para Bra-
siliá, dias 18 e 1!) de março.
Desta competição sairão ai-
guns dos saltadores que
irão a Miami participar de
um estágio técnico na Uni-
versidade de Miami, cm ju-
lho: e os que formarão a
e q u ip e do Campeonato
Mundial de Natação, Saltos
Ornamentais e Water-pôlo,
cm Berlim Ocidental, em
agosto. A mesma equipe
que disputará o Mundial,
fará também uma excursão
pela América do Norte e
Europa, competindo nos
principais torneios dessas
regiões, como parte de trei-
namento para o Mundial.
Newtom Pissini explica o
objetivo da excursão.

— Pretendemos enviar
uma equipe reduzida ao
Mundial. Poucos saltadores,
mas os que realmente pos-
sam representar bem o país,
pois não vamos convocar
ninguém para ir a Berlim
aprender.

guncla fase torna-o apto
para uma prova de Fórmu-
la-1 e a terceira, que ain-
da levará dois anos para
ser cumprida, segundo cál-
culos do administrador, pre-
vè pistas para motocros.s,
carlodromo, local para cam-
ping, restaurante, posto de
gasolina, museu do auto-
móvel e uma escola para
pilotos.

Três bilheterias já estão
vendendo os 53 mil e 800 in-
gressos que a Riotur, uma
das promotoras da festa, de-
cidiu colocar à venda. Para
dois dias de tremo e a cor-
rida, eles custai ào Cr$ 120,
Cr$ 200 ou CrS 300, depen-
dendo da localização. Vale
destacar, no sntanio, que
mesmo quem comprar os in-
gressos mais baratos poderá
assistir bem a corrida, por-
que o Autódromo do Rio é
o primeiro do munco em que
se pode acompanhar a vol-
ta completa de um carro
sem sair do lugar. A alimen-
tação dos espectadores será
possível através de barra-
quinhas, vendedores ambu-
lantcs e de três bares da
Riotur, que obedecerão aos
preços da Sunab, ou seja,
cobrarão cerveja em lata a
CrS 8,00, refrigerantes a CrS
6,00 e sanduíches a CrS 8,00.
Resta saber se serão obede-
cidos no dia 29.

Silas Peçanha Rangel,
funcionário da Riotur e res-
ponsávcl pelo portão quatro
do Autódromo, já se acos-
tumou ao movimento de ca-
minhões no local, mas acha
que esta semana vai aumen-
tar ainda mais. Silas gosta-
ria muito de assistir à cor-
rida, mas isso não será pos-
sivel: ele estará de serviço
no dia 29.

Seleção de
water-pólo
treina mal

Os jogadores da Seleção
Brasileira de water-pólo,
atualmente cm treinamento
para o torneio seletivo do
Mundial — que será no Rio
dias 31 de março. 1^ e 2 de
abril — boa atuação no co-
letivo realizado ontem de
manhã, na piscina do Fia-
mengo. É que fazia muito
calor e a água. quente, pre-
judicava os atlotas. À tarde,
o.s paulistas regressaram a
seu Estado e não houve
treino.

No sábado, além dos trei-
nos da manhã e da tarde, o
técnico Janos Nogueira fez
uma palestra para mostrar
as melhores maneiras de se
fazerem certas jogadas de
ataque. A preocupação com
a parte técnica, porém, ain-
da não é o principal objeti-
vo do treinador. Antes, ele
quer que os jogadores ad-
quiram boa forma fisica, e
para isso, tem destinado
cinco dias da semana — de
segunda a sexta-feira —
aos exercícios de corridas e
muita natação, para que os
jogadores ganhem mais re-
sistência, mais fôlego. Por
enquanto eles ainda se can-
sam rapidamente.

MUITAS DISPENSAS

O.s dois novos jogadores
da Seleção, Francisco Cha-
ves e Mário Lotufo, de São
Paulo, apresentaram-se no
sábado para o primeiro trei-
no coletivo. Foram chama-
dos para preencher as va-
gas dos que pediram dis-
pensa logo na primeira se-
mana. Os cariocas tiveram
muitas faltas, tanto nos
treinos coletivos como nos
individuais de toda a sema-
na. porque a maioria está
fazendo vestibular, Carlos
Eduardo e Perrone, dois dos
principais titulares — os ou-
tros são Gilson, Gilberto e
Alexandre Campos ios dois
primeiros de São Paulo, e o
último, do Rioi — avisaram
que não poderiam compare-
cer aos treinos de fim de se-
mana. Os outros cariocas,
que seriam titulares, porém,
pediram dispensa, como te-
mia Janos Nogueira.

Na apresentação da equl-
pe. na Escola Naval, no dia
7. Luis Ricardo, Ivens e Ri-
cardo Schmidt não compa-
receram, mas tinham a des-
culpa de ainda estarem em
viagem de férias de fim do
ano. Esta semana, porém, a
dispensa deles foi formali-
zada e junto com a de Ri-
cardo Martins, que havia se
apresentado. Com isso, a
Seleção fica desfalcada de
seus titulares mais expc-
rientes, pois nas equipes for-
mada.s para representar o
Brasil em torneios interna-
cionais e campeonatos sul-
americanos, esses quatro ti-
nham vagas garantidas.

Os dirigentes da CBD cal-
culam que a dispensa em
massa dos cariocas seja uma
represália à não convoca-
ção de Álvaro e George,
ambos do Fluminense, sus-
pensos das atividades espor-
Uvas por indisciplina.
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Ernani Figueiredo

ganha em Niterói
torneio de pesca

Ernani Figueiredo, da
lancha Wanduska,, com l
mil pontos, venceu o 3.°
Torneio Fluminense de Pes-
ca Oceânica, na categoria
individual, realizado em
duas etapas no Iate Clube
Brasileiro, cm Niterói. Fi-
gueiredo foi o ganhador,
também, da segunda _ úl-
tima etapa, sábado — o re-
sultado só foi divulgado
ontem — com a captura de
oito sailjishs e o total de
800 pontos.

Por equipes a vencedora
foi a da lancha Ricamar,
comandada por Raul de
Souza, com 2 mil 400 pon-
tos. A lancha Ricamar ai-
cançou o maior indice de
capturas do torneio, com
31 peixes — só valia peixe-
de-bico — seguida pela Pe-
nélopc. comandada por Jo-
sé Martins Guimarães, com
30. Em terceiro ficou a
Maira. do Comandante
Ivan Briggs, com 28 captu-
ras. Segundo o regulamen-
to do torneio, os pescado-
res não precisavam embar-
car os peixes, e os desem-
pates foram feitos de açor-
do com o tempo de captura.

A entrega dos prêmios
aos vencedores foi realiza-
da ontem pela manhã, na
varanda do ICB de Niterói.
O ambiente foi de festa e
confraternização entre o.s
concorrentes. Preocupado
com a festa, o presidente
da Comissão Organizadora
do torneio. Antônio Pi-
uhão, comandante da Ian-
cha Bandida, não divul-
gou o resultado da segunda
e última etapa, sábado.

O 3.° Torneio Fluminen-
se serviu ta|tbém como
pesquisa de como estava o
mar e de treinamento, pois
algumas lanchas participa-
rão do Torneio Safira —
mesmo modelo do Masler,
dos Estados Unidos —¦ dias
18 e 21, e outras do Torneio
Ilha Bela iRio/São Paulol,
dias 26 e 28 deste mês, Se-
gundo informações dos pes-
cadores, a segunda e última
etapa do torneio Fluminen-
se foi a melhor, e o mar,
a 27 graus de temperatura
da água e parado, possibi-
litou a incidência de vários
saillislis, deixando as equi-
pes otimistas para as pró-
ximas competições.
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Um vencedor tranqüilo
elogia a tripulação

Lauro Sued (C), que sábado venceu o Torneio Abertura do Itanhangá, exibiu boa forma, ganhando a Taça Copacabana

Lauro Sueicl conquis La os
dois primeiros torneiosSul-Americano de Remo C°sta ^zul

Sem a preocupação com
recordes ou mesmo de em-
barbar os peixes captura-
dos, Ernani Figueiredo, da
lancha Wanduska. e ven-
cedor na categoria indivi-
dual do 3? Torneio Flúml-
nense de Pesca Oceânica,
disse que se manteve tran-
quilo nas duas etapas da
competição — pelo sistema
de rodízio pescou em duas
lanchas: Pcnélope e Ban-
dida — e creditou sua vi-
tória à tripulação da Pe-
né.ope, que o incentivou
sempre nos momentos de-
cisivos da pesca.

Para Figueiredo, sábado
foi o melhor dia de pesca
da atual temporada — co-
meçou em outubro e ter-
mina em fevereiro — pois
a água se manteve numa
temperatura ideal durante
todo o dia (26 e 27 graus),
além de parecer uma pis-
ema, o que proporcionou a
incidência de muitos pei-
xes — inúmeros dourados
foram capturados, mas não
contaram pontos. Figuei-
redo disse também que o
tempo médio de captura
de seus 10 sailjislis foi de
dois minutos, desde a fis-
gada até a entrada na
lancha.

Ernani Figueiredo pesca
desde os 14 anos de idade,
e fez da pesca de oceano,
há 14 anos, seu esporte.
Para ele é uma maneira de

relaxar das pressões da se-
mana e desenvolver um
sentimento próprio de mo-
do de vida, aprendido na
luta contra o peixe, segun-
do explicou. Outros espor-
tes só lembra de ter pra-
ticado quando menino,
embora a pesca sempre o
tenha atraído.

— Acredito que o 3"? Tor-
neio Fluminense tenha si-
do muito bom no geral,
principalmente pelo indice
técnico apresentado pelos
pescadores, ainda rri a i s
pelo grau de dificuldade
do regulamento, que pre-
via o uso apenas de linha
de 20 libras e proporciona-
va ao peixe alguma condi-
ção de igualdade com o
pescador — disse.

Figueiredo considera a
pesca oceânica no Brasil
um esporte em ascensão,
em igualdade de condições
com a Venezuela c Esta-
dos Unidos, dois dos pai-
ses mais desenvolvidos
nesse esporte. Sobre a
idéia de se realizar um
torneio internacional pra-
ticado pela International
Light Taklc Tournement
Association (ILTTAi em
Guarapãri, disse ser exce-
lente, pois a incidência de
marlins no litoral do Espi-
rito Santo é muito grande
c a competição tem tudo
para ser de nivel muito
bom.

Classificação fina
Individual -

Pescador lancha pontos

1. Ernani Figueiredo Wanduska 1 000
2. Sabino Bob Ricamar 1 000
3. Odilon Bauclair Penélope 800
4. Alyberto Briggs Maíra 800
5. Rolando Ferreira Sombra 600
6. José Mauro Sombra 600
7. José Simas Wikaka 600
8. Raul de Souza Ricamar 600
9. Victor tourival Maíra 600

10. José M. Guimarães Penélope 500
11. Antônio Pinhão Bandida 400
12. Eliseu Soares Kalahari 400

Obs.: Os desempates obedeceram ao tempo de captura.

e um problema aue a
C BD ainda não resolveu

O Campeonato Sul-Ame-
ricano de Remo. em Valdi-
via, Chile, dia 5 de marco,
continua sendo uma preo-
cupação para a CBD, que
ainda não definiu quantos
barcos poderá levar ou até
¦mesmo se terá condições de
transportá-los. A menos de
50 dias do inicio da compe-
ticão, de certo até agora só
a indicação do técnico Buck,
do Flamengo, para dirigir a
equipe brasileira.

Buck só vem treinando os
remadores do Flamengo e
ainda não se manifestou
iquanto ao aproveitamento
de Paulo César, do Botafo-
go, convocado pela CBD pa-
ra integrar a equipe brasi-
leira, nem o.s do Vasco —¦
Ronaldo, Ricardo. Marcelo
e Ângelo — embota estes
tenham solicitado dispensa
da Seleção, pois estão de
férias c dificilmente conse-
guiriam entrar cm forma a
tempo de participar do Sul-
Americano.

EXAMES

Nesta semana os remado-
re.s serão submetidos a exa-
mes médicos na Universi-
dade Federal do Rio de Ja-
neiro. no Fundão, com o Dr
Mauricio Rocha, mas os
grupos convocados pela
CBD foram divididos pelo
técnico Buck, que se preo-
cupou principalmente em
não deixar numa mesma
equipe atletas de niveis di-
ferentes, pois. segundo ex-

plicou, isso atrapalharia o
treinamento que traçou até
o Sul-Americano.

Outra medida cio técnico
visando a não interromper
o.s treinamentos, os quais
vem intensificando grada-
tivamente, foi marcar tam-
bém para os domingos trei-
nos na Lagoa Rodrigo de
Freitas, de modo a que os
remadores não percam nem
um dia e se recuperem das
festas de fim de ano.

A única medida que ainda
não foi compreendida é o
abandono que o técnico re-
legou o remador do Botafo-
go Paulo César e, até o mo-
mento, nenhuma explica-
ção foi dada, tanto pela
CBD quanto por Buck.

Paulo César é considera-
do um dos melhores rema-
dores de skijl do Rio de Ja-
neiro e, consequentemente,
do Brasil. Seu afastamento
por isso, alcança uma certa
projeção dentro do reitno e
faz prever que, antes da
formação da equipe que irá
ao Chile, teremos uma eli-
minatória para definir o
representante brasileiro na
categoria skiff, como acon-
teceu ano passado, quando
da formação da Seleção que
representou o Brasil no
Mundial de Amsterdã e dei-
xou. como saldo, um trau-
ma no remador Trombe li-
nha, do Flamengo, e o
abandono do remo pelo rc-
mador Sérj
Botafogo.

io Sztancsa, do

se prepara
em torneio

A equipe de mergulhado-
res do Iate Clube Costa Azul
mostrou ontem, ao vencer o
1.° Troféu de Caça Subma-
rina de Rio das Ostras, que
está disposta a conquistar
também as duas últimas
etapas do Campeonato Es-
tadual, marcadas para dias
27 e 28, na ilha das Marre-
cas, em Maricá. Na prova
cie ontem, o Costa Azul to-
talizou 269 mil 100 pontos,
resultado muito inferior
aos obtidos pela equipe nas
duas primeiras etapas do
Estadual.

A segunda colocação fi-
cou com o Clube de Caça
Submarina, que, além de
marcar 205 mil 700 pontos,
teve o privilégio de arpoar
a maior garopa (8.100 kgi,
por intermédio de Eduardo
Braconi. A equipe do Iate
Clube de Angra dos Reis,
segunda colocada no Esta-
dual, rendeu menos e ficou
com a terceira posição em
Rio das Ostras, com apenas
76 mil 400 pontos.

Para a equipe do Costa
Azul. a competição foi mui-
to boa porque, como lidera
o Estadual, valeu como trei-
no para as etapas seguin-
tes. Wilson Bastos da Sil-
va (Soca), foi o vencedor
individual e deixou seus
amigos de clube, Gélson
Costa íGandolai e Gilberto
Ferra Barbosa íBcbetoi. em
terceiro e segundo respec-
tivamente.

Embora o mar estivesse
excelente para a caça sub-
marina — água morna e
clara — Bebcto, vencedor
individual das duas etapas
do Estadual, não conseguiu
capturar um número de pc-
ças suficiente e superar
seus amigos, pois ele mer-
gulha melhor cm pesquei-
ros profundos e o campeo-
nato de Rio das Ostras foi
disputado em lajes de pe-
quenas ilhas da região.

de verão no golfe em 78
Lauro Sued — que' sâba-

do venceu o torneio de
abertura da temporada de
verão do Itanhangá Golfe
Clube — voltou a ganhar
ontem, na categoria de 0 a
lã da Taça Copacabana,
disputada em stroke play,
full handicap, com 82 gross,
13 de handicap e 69 7teis.
O resultado só veio confir-
mar a boa forma que o gol-
fista atravessa, sendo apon-
tado como forte concorrèn-
te ao titulo das Taças Le-
me e Lido, a serem joga-
das sábado e domingo, res-
pectivamente.

Na categoria de 16 a 32,
o campeão foi Oto Sch-
mauss, com 93-24-69 nels.
Alex Donadio, segundo co-
locado, fez também 69 ncls,
mas perdeu na disputa da
segunda melhor volta, fi-
cando' como viec-campeão

Taç.i Gullivpr (Petrópolis)

0 ,1 18

1. Romy Carvalho
Hélio Flores

3. Lee Smith
4. José Henrique Teixeira
5. Paulo Vasconcelos

19 a 28

1. Luís Henrique Fraga
2. Luís Eduardo Fraga
3. Maurício Cosia

Fritz Haberor
5. Gianni Barreto

José Lúcio Coelho

Taça Copacabana (Itanhangá)

0 a 15

1. Lauro Sued
2. Robert Gardner
3. Ricardo Rossi
4. Edgard Buchi

Alain Ccllos

16 a 32

1. Oto Schmauss
2. Alex Donadio
3. Ricardo Osborne
4. Ramíro Barcelos

Ivair Azevedo

&
da categoria. Ricardo Os-
borne ficou em terceiro,
com 89-17-72 ncls.

EM PETRÓPOLIS

No campo do Petrópolis
Country Clube foram joga-
dos os últimos 18 buracos
da Taça Gulliver, na moda-
lidade stroke play. Na c<?„e-
goria de 0 a 18, Romy Car-
valho i handicap 9i e Hélio
Flores (handicap 17) divi-
diram o titulo, ambos com
140 ncls. Nos primeiros 18
buracos, jogados no sába-
do, eles fizeram idêntico
escore, 69 nets. Ontem
aconteceu o mesmo e os
dois continuaram empata-
dos, fazendo 71 nets.

Na outra categoria, a de
19 "a 28, Luis Henrique Fra-
ga ganhou, com 139 neta,
sendo 69 no primeiro e 70
no segundo.

140
140
142
144
145

139
140
144
140
148
148

69
70
74
77
77

69
69
72
73
73

Teó£iio se
recupera e
ganha luta

Havana — O campeio
olímpico dos pesos-pesadòs,
o cubano Teófilo Steven-
son, provou ontem que está
completamente curado das
esões que sofreu nas mãos:

derrotou seu compatriota
Angcl Milian por nocaute
no segundo assalto e con-
quistou o titulo cubano,
não ciando a mínima opor-
umidade ao adversário de
aproximar-se dele.

Parado há quatro meses,
Stevenson aplicou vários
golpes de direita e esquer-
da em Angi., assim que co-
meçou o primeiro round.
Angel foi para seu córner
sentindo e, quando voltou
para o round seguinte, so-
freu outra série de violen-
tos golpes no rosto e na ca-
beca. Um deles abriu seu
ábio superior, exigindo que

o árbitro solicitasse a pre-
sença do médico, que sus-
pendeu a luta porque An-
gel náo tinha condições de
continuar.

PROGRAMAÇÃO

Nova Iorque — O Conse-
lho Mundial de Boxe di-
viilgou ontem a programa-
ção da semana, destacan-
do dois encontros: o de Ro-
berto Duram contra Este-
ban de Jesus, pelo titulo
único de peso-ligeiro, sába-
do em Las Vegas, e o de
Wilf redo Gomez contra
Royal Kobayashi, luta vá-
lida pelo titulo de pluma-
ligeiro, quinta-feira, em
Kitakyushu, Japão. Wilíre-
do, natural de Porto Rico,
é o campeão da categoria
e colocará seu título em jo-
go contra o japonês, em lu-
ta programada para 15
rounds.

Na tabela da semana
ainda estão programadas
várias outras lutas, sendo
que se destaca também a
de Rocky Mattioli, da Itá-
lia, contra José Rodriguez,
de Porto Rico, em 10
rounds, valendo na catego-
ria de médiOrjúnior.

Vôlei se
prepara em
Montenegro

Porto Alegre — A cidade
de Montenegro. a 69 qui-
lõmetros desta Capital,
prepara-se com muito cn-
tusiasmo para receber por
11 dias a partir de 9 de fe-
vereiro, as Seleções brasi-
loiras irifanto-juvenis de
vôlei, masculina e femini-
na, que treinam para o
Campeonato Sul-America-
no. marcado para Mar dei
Prata de 23 de fevereiro a
3 de março.

O Prefeito já reservou o
Parque Centenário, na en-
trada da cidade, para hos-
pedar os 24 jogadores. Lá
os atletas terão ginásio e
piscina, acomodação para
todos os dirigentes das
duas equipes, e garantia de
boa alimentação, segundo
o presidentas da Comissão
de Recepção da Seleção,
criada especialmente para
organizar a hospedagem
dos atletas, que contratou
uma firma de distribuição
de refeições prontas.

Mas o fato que mais ale-
gra o Prefeito e a comuni-
dade de Montenegro é a
existência de uma atleta
conterrânea na seleção:
Cintia Schaeffcr, a única
gaúcha convocada para a.
equipe.

Equipes

Lancha Comandante pontos

1. Ricamar Raul de Souza 400
2. Penélope José M. Guimarães 200
3. Maíra Ivan Briggs 200
4. Wikaka Arthur Redig 800
5. Wanduska Alberto Capper 800
6. Sombra Jales da Silva Pessoa 700
/. Bandida Antônio Pinhão 400
8. D. Maria Pauio Thibau 300
9. Mnry Poppins Benjamim Sodré Neto 300

10. Kalahari Fausto de Paoli 200
11. Gaiuta Arlindo Carvalho Pinto 800
12. Tim Tim Clodoveu Celestino 500

CtASSIFICAÇÃO NA 2a, ETAPA

ncliyiduál

Pescador lancha pontos

1. Ernani Figueiredo Wanduska 800
2. Sabino Bob Ricamar 600
3. Alberto Briggs Maíra 600

Equipes

Lancha Comandante pontos

1. Maira Ivan Briggs I 600
2. Wanduska Alberto Capper I 500

3. Pcnélope José M. Guimarães 1 500
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Seleção ,Paulo César, convocado pela CBD, ainda não se integrou a
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Alemães vêem num
só jogo o quanto
seu futebol mudo

¦«Wiísí*

u

JORNAL DO BRASIL Segunda-feira, 16/1/78 1* Caderno

Sio Paulo/Foto de Wilson Sanloi

Futebol
Internaeiqnal

Colônia, Alemanha Oci-
dental — Poucas horas an-
tes do sorteio das chaves
para a Copa do Mundo na
Argentina, o velho e o no-
vo futebol alemão se en-
contraram no Muengers-
dorfer Stadion, nesta cida-
de. De um lado, o Bayern
de Munique — o futebol

, alemão do passado, base da
Seleção campeã do Mundo
em 74, décimo terceiro co-
locado no atual campeona-
to. De outro, o l.FC Koeln
— o futebol alemão do pre-
sente, lider da tabela. O
que mudou?

Da Seleção de 74 resta-
ram seis entre 22 que irão' à Argentina tentar o ter-
ceiro titulo mundial para a
Alemanha. Em campo, es-
tavam sete dos convocados
por Helmut Schoen: Scpp
Maier, Schwarzenbeck e
Rummenigge, do Bayern;
Zimmermann, Flohe, Neu-
mann e Dieter Mueller, do
l.FC Koeln.

UM GRANDE CIRCO

Sepp Maier, o goleiro de
33 anos, hoje o maior idolo
do futebol alemão, é o pri-
meiro a entrar em campo,

. nieia hora antes de o jogo
começar, para fazer aque-
cimento. O locutor oficial
do estádio, Hans Gerhard
Koenig, o apresenta à tor-
cida e pede palmas, como
fará com cada jogador dos
times. O ritual que antece-
de o inicio da partida lem-
bra o de um grande circo,
com o locutor, cujo nome
aparece no painel eletrôni-
co, atuando como mestre-
de-cerimònias. Como náo
há chefes de torcidas, ele
comanda o espetáculo nas
arquibancadas.

— Recebam com carinho
o Bayern de Munique, que
já deu tantas alegrias ao
nosso futebol.

O público vaia e ele acres-
centa para os que estão em
pé nas gerais: "Por favor,
fiquem mais unidos. Assim
cabe todo mundo e todos se
aquecem." Mais vaias. O frio
é de dois graus, a neblina
chega a prejudicar a visão
do campo e. os refletores es-
tão acesos às três horas da
tarde. Dos 60 mil lugares de
capacidade do estádio, 52
mil estão ocupados com uma
predominância absoluta de
jovens com menos de 20
anos e, entre eles, de moças.

Fala-se do sorteio das
chaves e do azar de Sepp
Maier, que por avançar um
sinal e ter bebido mais do
que o permitido pagou, na
véspera, 15 mil marcos de

multa — cerca de Cr$ 100
mil — além de perder sua
carteira de habilitação por
um mês. Aqui não há tor-
cidas uniformizadas. O u
melhor: todos estão unifor-
mizados com casacões ver-
des, modelo militar, e só se
distingue os policiais dos
torcedores porque estes
usam imensos cachecóis ver-
melhos e brancos (cores dos
dois times), de dois metros.

Em volta do estádio, há
mais de 10 campos de fute-
boi, de tamanho oficial e ali
se continua jogando nor-
malmente, com torcida pró-
pria. Munidos de cobertores,
travesseiros e garrafas de
conhaque Melcher's Rat, ca-

-' sa fundada em 1780, os jo-
vens torcedores chegam aos
bandos para comprar seus
ingressos de geral (Cr.$
80,00). Às 15h25min o locu-
tor avisa: "Senhoras e se-
nhores, por favor ocupem
seus lugares. A partida co-
meçará dentro de cinco mi-
nutos. Queiram manter um
ambiente de respeito e nos-
pitalidade. E bom diverti-
mento."

RITMO FORTE

Os jogadores já correram
tanto durante o aquecimen-
to de meia hora que qual-
quer time brasileiro estaria
cansado antes de começar
o jogo. O juiz V. Roth dá
inicio à partida e o l.FC
Koeln parte para o ataque,
com fúria de quem está per-
dendo, a poucos minutos do
final. Não há estudos. O
Bayern recupera a bola e
em três toques já está do
outro lado, chutando a gol.

Chuta-se de qualquer dis-
tancia, de qualquer lugar.

Ricardo Kotscho
Correspondente

As bolas passam longe do
gol. Por culpa da neblina,
talvez, que esconde as tra-
ves. Aos cinco minutos, o
l.FC Koeln já chutou cinco
bolas a gol e o Bayern duas.
Os jogadores estão onde es-
tá a bola. Quando um avan-
ça com ela dominada, cor-
rem pelo menos três adver-
sário.s para marcá-lo. O rit-
mo lou tempo, como dizem
os alemães i é tão forte que
o goleiro Scheumacher, do
Kqeln, repõe a bola em jo-
go mesmo deitado.

Sucedem-se algumas jo-
gadas bisonhas que acaba-
riam com a carreira de
qualquer jogador no Brasil.
Mas, aqui, não: os jogado-
res parecem não ter medo
nenhum do ridículo e têm
apenas dois objetivos: mar-
car gols e evitá-los. Impôs-
sível falar numa determi-
nada tática. Quatro-dois-
quatro, quatro-três-três, é
tudo isso e não é nada dis-
so. Em 10 minutos, as equi-
pes alternam todas as fór-
mulas possíveis e imagina-
veis e as que mais se vê são
o 1-10, quando o time es-
tá com a bola, e o 10-1,
quando a perde.

Quase não há jogo de
meio-campo. A bola ali não
pára. Nenhum chapéu, cha-
leira, embaixada, passe de
calcanhar, nenhuma bola
atrasada. Passada meia ho-
rra, o jogo cai no vazio e a
torcida começa a vaiar. Em-
bora o ritmo continue o
mesmo, não há muita ob-
jetividade. O marasmo tal-
vez se explique porque os
22 jogadores parecem ser
absolutamente iguais, em
qualidades e defeitos, do-
tados da mesma potência,
como numa corrida de au-
tomóveis em que todos es-
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Resultados da 13a. roda-
da do Campeonato PorLu-
gues: Braga 5 x Setúbal 0,
Acadêmico 1 x Esforil O,
Benfica ü, x Porto 0, Por-
timonense 5 x Fcirensc 1,
Espinho 2 x Riopele 1, Bon-
vista 3 x Sporting 1. Var-
zim 0 x Belenenses 0, Ma-
ritimo 1 x Guimarães 1.

A classificação: Benfica,
22 pontos: Porto, 20; Bra-
ga, 18; Sporting e Belencn-
ses, 17; Guimarães, 10;
Boavista, 14; Espinho e Se-
túbal, 13; Varzim o Acadé-
mico, 10; Riopele, 9; Esto-
ril, 8; Marítimo, 7; Porti-
monense, 6.

Espanha
roda-

A defesa do Internacional, após perder o duelo no primeiro tempo, ajiertou o cerco sobre o ataque do Fluminense

Juvenil do Fluminense perde América toma p08ge tlo
para Inter na Taça

tivessem pilotando carros
da mesma fábrica.

MENOS VAIDOSO,
MAIS OBJETIVO

O único que destoa um
pouco é Okudera, um pon-
ta-esquerda japonês que o
técnico do 1. FC Koeln des-
cobriu durante uma -recen-
te excursão e não tira do
time por nada — quem sa-
be para dar um toque exó-
tico à equipe ou por supers-
tição. O certo é que Okude-
ra erra todas as jogadas.

Num tipo de jogo que no
Brasil se chamaria de dois
toques as jogadas indivi-
duais são raras e rápidas. O
centroavante Gerd Muel-
lea-, que já se despediu do
selecionado nacional, per-
de um gol inacreditável: so-
zinho, a quatro metros da
risca, ele chuta três metros
acima do travessão. Segun-
dos depois, o outro Mueller,
do 1. FC Koeln, cabeceia
na trave.

O segundo tempo é uma
repetição do primeiro. A boa
atuação de Flohe, no entan-
to, acaba desequilibrando o
jogo para o l.FC Koeln.
Apontado como o sucessor
de Bekenbauer na Seleção
Alemã, Flohe é um jogador
de incrível vitalidade, igual-
mente eficiente na defesa
do meio-campo e no ataque.
Não importa o resultado: o
Koeln de Flohe joga sem-
pre no ataque. Depois de
marcar o primeiro, conti-
nua atacando para buscar
o segundo gol.

Essa talvez seja a gran-
de diferença atual entre o
Bayern e o Koeln, entre o
velho e o novo futebol ale-
mão. Menos brilhante que
nos tempos de Bekenbauer,
Overath, Netzer e Breitner
— estilistas como os sul-
americanos — o de hoje
parece ter ganho mais for-
ça, objetividade e ritmo.
Náo é um futebol que ar-
ranque aplausos, inventivo
como o holandês, por
exemplo.

Mais do que no Muen-
gersdorfer Stadion, um
bom retrato desse futebol
despojado de vaidade e so-
lidário foi dado num dos
campos em volta, onde jo-
gavam duas equipes infari-
tis. Quase no fim do jogo,
o quarto-zagueiro do time
de Weiscn, que vencia por
5 a 0, demorou muito a
soltar a bola, tentando um
segundo drible. Seu técni-
co só faltou entrar em
campo, possesso, para re-
preendè-lo,

São Paulo — A derrota de
3 a 1 para o Internacional
de Porto Alegre, ontem, pra-
ticamente afastou o Flumi-
nense da fase final da Taça
São Paulo de juvenis, da
qual é bicampeão. O outro
representante carioca, o
Flamengo, perdeu de 1 a 0
para o Palmeiras e não tem
mais a menor possibilidade
de classificação.

Para escapar da elimina-
ção, o Fluminense precisa
vencer o São Paulo por mais
de três gols de diferença e
ainda esperar que o Inter
seja derrotado pelo América
de Rio Preto. Nas outras
partidas de ontem, o Corin-
tians venceu o Londrina por
3 a 0 e vai decidir a vaga
com o Cruzeiro, que empa-
tou sem gol com o Guarani;
o São Paulo derrotou o
América de Rio Preto por 4
a 2, e o Atlético Mineiro vol-
tou a decepcionar — era um
dos favoritos — ao empatar
de 1 a 1 com o Matsubara.

A vantagem de 1 a 0 — gol
de Eduardo, aos 22 minutos

— fez o time do Fluminense
chegar ao final do primeiro
tempo com a certeza de que
bastaria concentrar s u a s
atenções nadefesa para g*
nhar o jogo. Depois do n
tervalo, no entanto, o Inter
passou a tocar a bola em ve
locidade e. com lançamentos
precisos de Rovanír — o me-
lhor do jogo — e o oportu-
nismo de seu artilheiro Ro-
mário, alcançou a vitór
com sobras no placar e an
pio domínio em campo. Ro
mário, aos 10, Rovanir, aos
21, e Roberto contra, aos
minutos, fizeram os gols c|la
vitória gaúcha.

ERRO TÁTICO

Ao Flamengo, que emptji-
tara com o Grêmio na pri-
meira rodada, só interessava
a vitória na partida de on-
tem. Mesmo assim, sua equi-
pe preferiu aceitar o jo*;o
do Palmeiras, que tocou
bola com lentidão e paciên-
cia durante todo o jogo.

Loteria Esportiva -
I — Valencia x Atlético de Madri

Nas duas partidas disputadas pelo
Campeonato Espanhol do ano passa-
do, cada um ganhou a sua, curiosa-
mente pelo mesmo placar: 3 a 2. Desta
vez o Valencia leva vantagem por
Jogar em casa, mas o Atlético, cam-
peão de 77, pode conseguir uma vitó-
ria. As maiores possibilidades, ao que
tudo indica, estão na coluna,do-melo.

9 — Real Sociedad x Barcelona
mmi

O Real Sociedad joga em seu
campo em San Sebastian, no estádio
Atocha. A última vitória neste jogo
foi do Barcelona, em dezembro de 76,
por 2 a 0, em casa. Mais recente foi o
empate sem gols no mesmo estádio
desta partida, em maio passado. São
do Barcelona as maiores chances de
obter um bom resultado agora.

tada contra o Milan, dificilmente con-
seguirá repetir o êxito. O Milan vem
sendo ara dos melhores times italia-
nos da atualidade e tem a grande van-
tagem de jogar em seu campo.

7 Roma x Atalanta

3 Betis x Atlético de Bilbao

Só
partidEJi
por
dc. Ma
o que
A Spoi
Roma.

8

Ambos estão jogando futebol do
mesmo nível atualmente e prova disto
são os dois últimos resultados: 2 a 1
Betis, em Betis; 1 a 0 Atlético, em
Bilbao. Como esta partida será no
campo do Betis, é provável uma vitó-
ria sua.

4- Real Madri x Salamanca

Telefone para 264-6807

e faça uma assinatura do

JORNAL DO BRASIL

Apesar de o Salamanca vir se
apresentando bem nesta temporada, é
muito difícil que consiga uma vitória
em Madri, contra o Real. As estatísti-
cas mostram que vence, normalmente,
quem tem o mando de campo: 1 a 0
Salamanca e 1 a 0 Real Madri. Desta
vez o jogo será na Capital e o favorito
é o Real Madri.
"t — Espanhol x Sevilha

O jogo do 0 a 0, como terminaram
as duas últimas partidas, disputadas
ano passado. A Sport Press, entre-
tanto, adverte que o Sevilha é bem
melhor e que deve ganhar desta vez.
Ele está entre os 10 primeiros na ta-
bela do atual campeonato, enquanto o
adversário figura entre os últimos.

fo — Milan x Nápolis

desta
tória
empa

por
O Nápoles, apesar de ter vencido

3 a 1 a penúltima partida dispu-

São Paulo
Nem quando sofreu o gol —
aos 12 minutos, marcado por
Mardoni — o Flamengo par-
tiu para o ataque. Seus jo-
gadores pareciam inibidos,
dai se concentrarem na de-
fesa em vez de sairem deci-
didamente em busca dos
gols que o salvariam da eli-
minação.

A última rodada das se-
mifinais será na quarta-fei-
ra, com duas partidas em
cada grupo: Cruzeiro x Co-
rintians e Guarani x Lon-
drina, em São Caetano;
Santos x Atlético Mineiro e
Ponte Preta x Matsubara,
também em São Caetano,
pela manhã; Internacional
x América SP e Fluminense
x São Paulo, na Polícia Mi-
litar; e Flamengo x Nacio-
nal e Palmeiras x Grêmio,
na Rua Javari. Os quatro
campeões de grupos se cias-
sificam para as finais.

terreno em Nova Iguacu
e promete fazer estádio

O América tomou posse
ontem do terreno doado pe-
ia Prefeitura de Nova Igua-
çu, ocasião em que o presi-
dente Wilson Carvalhal
apresentou às autoridades a
maquete da Vila Olímpica
que pretende construir no
local, inclusive um estádio
com capacidade para 70 mil
pessoas.

Aproveitando o aniversá-
rio do Município, Wilson
Carvalhal promoveu uma
grande festa de comemora-
ção, com as presenças do
Governador Faria Lima,
Prefeito Marcos Tamoyo e
Prefeitos de municípios vi-
zinhos. Houve queima de fo-
gos, hasteamento das ban-
deiras — Nacional, do Muni-

cipio e do clube — e distri-
buição de brindes e camisas
do clube. Muitos torcedores
compareceram à festa.

O diretor de futebol, Leo
Almada, que sábado esperou
em vão pelo diretor do Ope-
rário de Várzea Grande,
encarregado de contratar
os jogadores Osmar, Chi-
quinho e Renato, deve
encontrar-se hoje com
ele. O emissário veio de
Mato Grosso para o Rio, via
Belo Horizonte, onde foi
obrigado a descer por causa
do estado de saúde de sua
filha, mas telefonou para o
presidente Wilson Carvalhal
confirmando que estará no
Rio hoje. Também hoje,
Carvalhal resolverá quais os
jogadores que poderá ceder
por empréstimo ao Itaborai.

Resultados da 17a.
da (última do primeiro tur-
noi do Campeonato Espa-
nhol: Real Sociedad 3 x
Betis 0. Valencia 1 x Bar-
eclona 0, Rayo Vallecano 2
x Atlético de Madri 0, Elche
1 x Cádiz 1, Gijon 3 x San-
tander 1, Burgos 0 x Hér-
culcs 0, Real Madri 1 x Las
Palmas 1, Espanhol 2 x Sa-
lamanca 1, Sevilla 0 x Atlé-
tico Bilbao 0.

A classificação: Real Ma-
dri, 27: Barcelona, 21; Rayo
Vallecano, 20; Salamanca,
Atlético Bilbao, Las Palmas.
Sevilla e Valencia, 19; Gi-
jon, 18; Real Sociedad, 17;
Atlético de Madri e Espa-
nhol, 15; Betis, Burgos e
Elche, 14; Cádiz, 13; San-
tander, 12; Hércules, 1.

Ilália
Resultados da 14a. rodada

do Campeonato Italiano:
Atalanta de Bergamo 0 x
Torino 0, Fiorentina de Fio-
rença 3 x Pescara 0, Inter
de Milan 2 x Gênova 0, Ju-
ventus de Turim 2 x Roma
0, Lazio 2 x Roma 0, Napoli
0 x Bolonha 0, Perugia 1 x
Lanerosi 1, Verona 3 x Fog-
gia 1.

A classificação: Juventus,
21 pontos; Milan, Lanerossi
e Torino, 18; Perugia, 17;
Inter, 16; Napoli, Lazio e
Verona,15; Atalanta e Fog-
gia, 12; Gênova e Roma, 11;
Fiorentina, 10; Bologna e
Pescara, 8.

Teste 373

existe registro de uma única
i entre os dois e o Roma venceu

0 em seu campo, sem dificulda-
s isto foi em dezembro de 1972,
impossibilita maiores deduções.
t Press diz que o favorito é o

Torino x Verona

O forte do Verona é a defesa, e
talvez por isto possa conseguir um em-
pate. O Torino, por sua vez, é um ti-
me forte no campeonato bem coloca-
do e tem a vantagem de ter vencido
a última partida por 1 a 0 em seu cam-
po, o t

i
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RESULTADO
DO TESTE 372

I . Palmeiras 1 x Rantcnao

7. Imer/RS 3 x Fluminense

3. América 2x4 Sáo Paulo

•t. Âtlético/MG I x MalsubaraPR

5. londrina 0x3 Corintians

6. Guarani 0x0 Cruzeiro

7. Sanlos 1 x Ponie Preta

8. Grêmio 2 x Nacional/SP

9. lazio/IT 2x0 Milan/lt

10. Valencia/Eso . * Barcelona 'Eza

11. R. Madrid;Esp 1x1 Las Palmas. Esp

12. Boavista/Port 3 x Soortinq/Porr

13Benfica/Port 0x0 Porto/Porl

'A

nesmo deste jogo.

O — Feirense x Benfica

Nem mesmo jogando em Feira, no
seu campo, o Feirense tem possibilida-
des de conseguir algum resultado que
não seja a derrota. O Benfica, cam-
peão português, é um time forte e
bem armado, enquanto o adversário é
um des times que mais perderam neste
campeonato. Não há sequer registro de
partidas disputadas entre os dois.

Belenenses x Boavista10 -
O Boavista não costuma jogar

bsm contra o Belenenses, pelo menos
não conseguiu vencer no ano passa-
do. Oí; dois jugos disputados termina-
ram l a 1, em Lisboa, e 1 a 0 Bele-
nenses, no Porto, campo adversário.
O Boavista, além disto, está entre os
primeiros colocados no campeonato

19 — Marítimo x Vitória de Setúbal

Não há registro de partidas en-
tre os dois já há vários anos, mas,
por dedução, o Marítimo, da Ilha da
Madeira, deve vencer pois jogará em
seu longínquo campo. O Vitória de
Setúbal, tradicional time português,
já foi forte, mas hoje não atravessa
boa fase.

13 Porto x Acadêmico

Em Coimbra, no campo do Aca-
démico. o Porto poderia enfrentar ai-
guma dificuldade para vencer o ad-
versário. Mas em seu próprio campo,
a situação lhe é francamente favorá-
vel. Os dois últimos resultados foram:
0 a 0, cm Coimbra, e Porto 4 a 0, no
Porto.

temporada e pode chegar á vi-
ou, na pior hipótese, ceder um
te.

J 1 -J- Sporting x Espinho

Ci Espinho,
ta pi
são,
contr

time pequeno que lu-
ira nao descer á segunda divi-
não tem praticamente chances
a o Sporting, que venceu as duas

últimjàs partidas por 5 a 1 e 1 a 0. a
primeira em Lisboa e a segunda em
Espinho.

1. Valencia
30%

2. Real Sociedad
30%

3. Betis
45%

4. Real Madri
50%

5. Espanhol
25%

6. Milan
40%

7. Roma
40%

8. Torino
35%

9. Feirense
25%

10. Belenenses
30%

11. Sporting
60%

12. Marítimo
40%

13. Porto
45%

POSSIBILIDADES

Empate
40%

35%

30%

15%

35%

30%

35%

35%

30%

35%

20%

25%

20%

Atlético de Madri
30%
Barcelona
35%
Atlético de Bilbao
25%
Salamanca
OJ /O

Sevilha
40%
Nápoles
30%
Atalanta
25%
Verona
30%
Benfica
45%
Boavista
35%
Espinho
20%
Vitória de Setúbal
35%
Acadêmico
35%



JORNAL DO URASIL Segundo-feira, ló/!7>'3 Coclerno
TURFE

Vitória de
Proteína
em S. Paulo

São Paulo Albenzio
Barroso, com muita dispo-
siçáo, venceu ontem duas
das nove provas disputadas
em Cidade Jardim. As vi-
forias foram alcançadas nos
59 e 9(.' pái'aos do programa,
tendo ainda ficado com dois
segundos lugares cf? e 61?
páreos i e dois terceiros lu-
gares (29 e 89 páreosi. O
jóquei francês Henri Samati
não teve muita sorte on-
tem. pois não conseguiu vi-
toria nos seis pái'sos de que
participou.

O movimento de apostas
atingiu Cr$ 7 milhões 696
mil, que somados aos Cr$ 9
milhões 258 mil do sábado
alcançou Cr$ 16 milhões
954 mil, botai considerado
excelente para apenas dois
dias de programas em Ci-
dade Jardim, levando-se em
consideração que no domin-
go o tempo foi instável em
São Paulo. As vitórias de
Albenzio Barroso foram ai-
cançadas com Proteína, por
Honeyville, em Onanza, no
quinto páreo, e no 91? páreo,
com Tantalus, por Corregio
em Moeda Forte.

1 ,o Páreo 1 600m CrS 40 mil

1° Excio — S. Vera
2.° Oscilante — J. Garcia
3.° Cinzano — J. M. Amo-
rim

Tempo: 1'39"6/10 — Ven-
cedor: 0,12 — Dupla (35)
0,15 — Placês (3) 0,10 (5i
0,10. Prop. Stud Bertioga.
Treinador: A. Schiavon.

2.° Páreo 1 500m Cr$ 33 mil

1.° Budaneswar — J, Al-
meida

2.° Twist Again — J. M.
Amorim

3.° Palmer — A. Barroso
Tempo: 1'34"1/10 — Ven-

cedor: 0,16 — Dupla (13)
0,89 Placês (1) 0,13 (3) 0,40
— Prop. Haras da Orla.
Treinador: C. A. Dacosta.

3.o Páreo 1 400m Cr$ 40 mil

1.x Yachtsman — I. Quin-
tana

2.° English Boy — J. S. Mo-
rais

3.° Fokine — H. Samani
4.° Taon — J. M. Amorim

Tempo: 1'26"5/10 — Ven-
cedor: 0,16 — Dupla (38)
0,47 — Placês (8) 0,15 (3)
0,27 — Prop. Stud Gulfs-
tream. Treinador: N. Na-
varro.

4.° Páreo 1 500m Cr$ 50 mil

1.° Zal Iban — J. Garcia
2.° Tijano — A. Barroso
3.° Grijó — H. Samani

Tempo: 1'32"7/10 — Ven-
cedor: 0.17 — Dupla (68)
0,22 — Placês (8) 0,12 (6)
0,14 — Prop. Stud Jocijani.
Treinador: W. Garcia.

5.° páreo
40 mil

1 600 m Crs

1.° Proteína, A. Barroso
2.° Etark, J. Gonçalves
3.° Vibração, G. Assis

Tempo: 1'40" 5/10 — Ven-
cedor: 0,17 — Dupla (27)
0,26 — Placês (2) 0,12 (7)
0,12 — Pirop. e Criador: Ha-
ras Guarehy — Treinador:
M. R. Campos

6'." páreo
40 mil

l SOOm CrS

1.° Gasoleno, V. Matos
2." Drouant, A. Barroso
3.° End Stop, E. Amorim

Tempo: 1'55' 4/10 — Ven-
cedor: 0,70 — Dupla (38)
0,42 — Placês (3) 0.11 e (9)
0,10 — Prop. e Criador: Ha-
ras Jatobá — Treinador: A.
Gusso.

7.° páreo
40 mil

1300 m — Cr$

1.9 Grilo, G. Assis
2.° Espaço, J. M. Amorim
3.° Silac, J. Amestelly

Tempo: 1'20" 6/10 — Ven-
cedor: 0,30 — Dupla (27)
0,60 — Placês (8) 0,20 e (2)
0,28 — Prop. Coudelaria Pa-
raná — Treinador: J. Loe-
zer.

S.° páreo 1.200m CrS
40.000,00

1." Enixe — F. Maia
2.° Charming Lady — J.
Fagundes
3.° Singerite — A. Barroso

Tempo: 1'41"6/10 — Vence-
dor: 0,35 — Dupla (12) 0,60
Placês (2) 0,14 (1) 0,20 —
Prop. Stud Azul e Preto,
Treinador: A. Cabreira.

9." páreo 1.300m CrS
40.000,00

1.° Tantalus — A. Barroso
2.o Zape — W. Rosa
3.° Hesperus — J. Fagun-
des

Tempo: 1'21" — Vencedor:
0,30 — Dupla (571 7,60 —
Placês (5) 0,25 (7i 1,59 —
Prop. e Criador: Stud Pira-
fininga. Treinador: N. Por-
tella.

Foto dt Josó Camilo d* Silva
í &.
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Indian Moon, com J. M. Silva, ganhou a prova inicial de ontem, derrotando a grande favorita La Unión, com E. Ferreira

Sail tem destaque
no quinto páreo

SEGUNDA-FEIRA

Lembretes para
a reunião desta,
noite na Gávea

PRIMEIRO PAREÔ AS 19H50M - 1600 METROS - RECORDE: 1'37" 2/5 - FARINELLI - AREIA

_
1-1 Ebuvermelho, J. L. Marins 57 3° (10) Tautiva e Núncio 1300 NL 1*24" J. Coutinho
2-2 Caio, J. Machado .... 57 29 (12) Pino.0 Azul e ínfimo 1 3C0 Nt 1'24" J. D. Moreira

3 Contrabordo, J. M. Silva 58 119 02) Pingo Azul o Caio 1 3C0 NI I'24" A. Morales
3-J Aí.oclcrno, ,'.!. Pctm ... 56 59 (10) Tautiva e Núncio 1 300 NL 1'24" S. M. Almeida

5 Sobidor, J. Ricardo ... 53 69 ( 3) Grande Volta e Moderno 1 500 Al 1'36"3 1. Acuna
4-6 Núncio, L Maia .... 55 29 (10! Tauliva e Ebuvermelho 1 3C0 NL 1'24" M. Canejo

7 Banlifa, C. Abreu .... 55 Estreante Estreanlo F. Abreu

SEGUNDO PÁREO - AS 20H20M - 1 600 METROS RECORDE: 1'37" 2/5 - FARINELLI - AREIA

1-1 Odási, J. F. Fraga
2-2 Tarming, A. Abreu

Integro, J. Ricardo
3-4 Orlu, F. Pereira

Arag.ino, H. Cunha .
4-6 Doval, J. I. Marins .

Gingerbeer, J. M. Sil

58
53
53
56
50
50
56

2° ( 6) Assombroso e Toturno
19 ; 6) Deep e Ortisei
89 ( 8) Dascale e Single Cry
49 ( 8) Dascale e Single Cry
49 ( 8) Inidad e Funny End
59 ( 9) Don Gegê e Estuant»
79 ( 7) Tuiubim e Marfãci

1 300 NL 1*21"
1 6C0 NP 1'43"4
1 600 AL 1 -41 "1
1 600 AL 1'41"1
1 3C0 NL I'21'M
1 300 NL 1*21**3
1600 AP 1'43"1

G. Uiloa
C. I. P. Nunes
A. Morales
W. Aliano
M. B. Silva
S. d'Arnore
W. P. Lavor

TERCEIRO PAREÔ - ÀS 20H50M 1 000 METROS - RECORDE: UM MINUTO

- INICIO DO CONCURSO -

SWEET SPY - AREIA

1- I Aqaaesse, J. M. Silva
2 Grazela, J. Ricardo .

2- 3 Grimalha, J. A^achado
A Marltuba; D. Neto . .

3- 5 Bold Facecl, G. F. Almeida" Ifar, M, Vaz
fl Bagnes, F. PereirA . . .

4—7 Sir Patriota, F. Ferreira
8 8agté, A. Oliveira . .
1 Doda. R. Freire ....

39 ( 9j ViCnes e Ucayel
99 ( 9) Viéncs e Ucayel
59 ( 8) L. Blackie e Top Speetl
19 (13) Gambardela -. Q. lenis
19 ( 9) O. Tênis e Gambardala
39 f 7) Cartaz» e Snow Joe
19 ( 9) Vilya e Escopada

M9 (13) Podem Jogar e Kadioal
19 ( 9) Eylash e Bold Faced
19 ( 7) Princesa Eva e Vilya

1 300 GL 1'17"3
I 300 GL 1'17"3
1 000 AP ]'01"2
1 000 AL 1'02"4
1 000 NL l'02"l

1 400 AP l'30"3
1 000 NU l'02"3
1 OCO NU 1'02"3
1 0G0 NP 1'02"
1 000 NL 1'01"4

W. P. Lavor
W. Meirelles
7. D. Güedei
A. Araújo
F. Mor gado NP
E. Mcrgado NP
G, Feijó
S, d'Amore
E. Quintanilh»
S. Mora lei

QUARTO PAREÔ - ÀS 21H20M - 1 000 METROS - RECORDE: UM MINUTO - SWEET SPY - AREIA

1-1 Callban, A. Oliveira .
7 Xupé, J. Malta ....

2-3 Alpestre, J. R. Oliveira
" Difícil, J. M. Silva . .

3--> Arapaguá, J. Ricardo . ." Vaccares, O. Ricardo .
5 Pedrok, J. Pinlo . . .

4—6 Falolro, G. A. Fpijó . .
7 Rajusteur, A. Abreu
fl Underwrítlng, J. Esteve*

29 ( 8) Damião e Persian Love
69 ( 9) lucky Horse e Polizona
49 !ll) Cacico e Faleiro
69 (11) Dacico e Faleiro
59 (II) Dacico e Faleiro
39 (11 Dacico e Faleiro
49 ( 9) Lucky Horse e Polizona
29 (1.1) Dacico e Iraiau

11° (11) Dacico e Faleiro
19 (10) Quadrado e Prince Shot

1 100 NI. i'09"4 W. Penelas
1 OCO GL 58" E, P. Coutinho
1 300 NP 1'23" S. d'Amor«
1 300 NP 1 '23" S. 

d'Amora
1 300 NP 1 '23" A. Ricardo
1 30O NP 1*23" A. Ricardo
1 C00 NL 1*04" A. Paim F9

1 300 NP T'23" N. P. Gomes
1 300 NP 1'23" A. Nahid
1 000 GL 58" A. V. Neves

QUINTO PAREÔ - AS 21H50M - 1300 METROS - RECORDE: l'18"3/5

- DUPLA EXATA -

YARD - AREIA

SWnoL V i 
• • ?5 2° ! 7) li Trovatore a Velletri 1400 GL I'22**2 A. ArauioKmg Pay j. Menaes . 52 79 (13); Podem Jogar e Kadlnal 1000 NP 1*02" J. L. PcdrcsaSlr Patriotai, E Ferreira.. 13 S6 119 ;13) Podem Jogar e Kadlnal 1 000 NP 1'02" S. HTWe2-4 ..Tupiquen, 

Ç. 
Alves ... 55 19 (13) Anabar e Ki-Jato 1100 NL 1'09"2 S. MoralesAscari J. M. S.lya ... 55 19 (10) Puplm*t e El Jaguar 1 100 NI. 1*08"3 S. Moraies5 Gran Fifi, R. Freire .12 56 109 13). Podem Jogar, oi Kadlnal i 000 NP I'02" A. Moraies3-6 Verdogon, C. Amestely 56 49 (13) Ucayel e Bamborial 1 400 Al 1'27"1 S. M. AlmeidaArdenncs, E. B. Queiroz 55 69 (13) Podem Jogar e Kadinal I 000 NP 1'02" N. Pires

Fobrasa, J. Ricardo ... 56 109 (13) Ucayel e Bamborial 1 400 AL 1 '27" A. Ricardo<--9 Idanan, A. Ramo.. .... 10 56 i" '131 Ucayel e Bamborial 1 4C0 AL l'27"l A. Vieira
10 Sagrado, A. Oliveira . 11 56 19 ,'1 1) Canavial e Social 1600 AP 1'41"1 W. Penelas
11 Edênico, J. Malta .... 55 69 ( 7) Velletri «; Bamborial 1 4C0 AL 1'27"1 A. Nahid
12 LamarcL, G. F. Almeida 55 99 (13) Ucayel e Bamborial 1 ICO NL 1'09"2 G. Ulloa

SEXTO PÁREO - ÀS 22H20M - 1 000 METROS - RECORDE: UM MINUTO - SWEET SPY - AREIA

1-1 Fvicçao, A. Oliveira . ... 56 29 ( 8) Tasi e Jue-lva 1 000 NP 1*03" W. Aliano
2 Autarcie, E. Ferreira . . 57 19 (12) Baleeira e Doidivana 1 000 NL 1*03**3 J. A. Lirnèida2-3 Dadeira, 1. F. Fraga ... 56 49 ( 8) Tasi e Eviccâo 1 000 NP 1*03" C. MorqedoBoncla, J. Machado ,11 56 19 ( 8) Autarcia e Eh Baiana 1 000 NP 1*04" E. C. Pereira

Da Prazer. C. Morgado . 56 139 (15) Romilly e Tasi 1 000 NL I'03**1 A. P. Lavor
3-6 Juelva, F Pereira  56 39 { 8) Tasi e Evicição 1 000 NP 1*03" I. C. Borioni

A Sangue Frio, J. L. Marins 56 109 (15! Romilly e Tasi 1 000 NI. 1'03"1 G. L. Ferreira
Sada, R. Carmo  .1 56 49 ( 8) Romilly e Tangerina 1 300 AP 1 '23" S. M. Almeida

4-9 Blast II, J. M. Silva ... 10 57 69 ( 8) Romilly r. Tangerine 1 3C0 AP 1*23"! W. P. Lavor
10 Joan Baez, S. Silva ..... 57 109 (12) Fairbella a Dona Belv 1 300 NP 1'23"2 A. Araújo
11 Flash Lighl, A. Abreu .. 56 119 (121 Red Swallow e Gay Baliad 1 C30 AL 1'02"4 A. Nahid

SÉTIMO PAREÔ - ÀS 22H50M 300 METROS RECORDE: 1' 18" 3/5 - YARD - AREIA

1-1 Puri, J. Ricardo il 58 49 (10) Tautiva e Núncio 1300 NL 1*24" A. Ricardo
Drihlíng. P. Lima 58 89 (10) Caio e Oon Popeye I 3C0 NP 1'23"4 A. Orciuoü
Indu, D. F. Graça ... 57 89 ( 8) Elder e Grande Volta 1 400 AP 1'30"3 B. Ribeiro

2-4 Dubla, E, Pereira .... 55 29 (11) Conte Bleu e Ambitus 1 OCO NL 1*04" W. Meirelles
Don Rolindo. L. Januário 10 58 79 (10) Cajo e Don Popeye 1 300 NP 1'23"4 J. D. Moreira
Churro, A. Abreu 57 79 (11) Barway « Dúbia 1000 NL l'02"4 C. I. P. Nunes

3-7 Bigonier, G F. Almeida .. 54 39 (10) Cobrador c Ducan Brown 1300 NP I'23"4 G. Ulloa
Pingo Dágua, R. Macedo 1? 58 49 (II) Conle Bleu a Dubla 1 CCO NI I'04" O. M. Fernandes
Pacto, J. Malta 54 4o (10) Ducan Brown e B. Moleque 1 3C0 NP I'23"4 W. Pedersen

4-10 Aplaudido, J. M. Silva .. 58 49 (10) Faleiro (CJ) 1 400 AP l'29"5 A. Paim F9
II Don Popeye, J. Pinto .. 58 29 (10) Caio e Gubbio 1300 NP 1'23"4 P. Morgaclo" Gubbio, C. Morqado ... 54 39 (10) Caio e Don Popey» 1300 NP I'23"4 P. Morgado

OITAVO PÁREO - AS 23H20M I 100 METROS - RECORDE: 1'07" - SWEET SPY - AREIA

1-1
2

2-3
4
5

3-6

Cell, D. Neto 3
Hughetto, E. Marinho .,. 2
Easton, J. Machado .... 7
Blue Cap, G. F. Almeida 4
Hickey, H. Cunha 9
Redskin, J. M
PoMobcllo, L. Alves
Hitita, R. Freire 
Pernambuco, L. Maia ,
Alienante, C. Vaicias .
Hialo, J. Veiga 

'.....

89 ( 9)
29 ( 81
49 ( 9)
99 (Í0)
89 ( 9)
30 j 91
79 ( 8)
89 ( 8)
59 ( 9)
69 (10)
89 ( 8)

Oon Gegê
Menthxeur
MiHord t
M<icabiano
Mitford e
Milford e
Menthxeur
Menthxeur
Milford e
Macabiano
Fradtnho e

e Maihir
e Xopoió
C. Valadarei
k Redskin
C. Valadares
C. Valadares

e Hughetto
e Hughetto

C. Valadares
e Redskin
Fair Meed

1 3C0
1 330
i 000
I 300
I 000
1 000
1 3C0
1 300
1 000

1 300
1 600

NP
NP
Ni
NP
NL
NL
NP
NP
NL
NP
NL

1'22"2
1 '23"

ro2"i
1'23"3
1'02"1
ro2"i
1 '23"

1'23"
ro2"i
I'23"3
1'44"2

Araújo
d'Amore
Ribeiro
Morgado N9
C. Pereira
P. Lavor
P. Lavor
Paim F9
Canoio
Vieira

A. V. Neves

NONO PAREÔ ÀS 23H50M 1600 METROS - RECORDE: 1*37" 2/3 - FARINELLI

- DUPLA EXATA -

AREIA

l-l Uiapará, L. Maia .... 12 55 29 ( 9) Bcn Ami e Fair Meed 1 6C0 Al 1'43"1 M. Canejo
Hibórnio, J. Mendes 55 59 (10) Macabiano c Redskin 1300 NP 1'23"3 A. Orciuoli
Macabiano, M. Carvalho II 58 1° (">) Redskin e Gambrinus 1 300 NP l'23"3 P. M. Pioto

2-A Fair Mned J Ricardo 55 39 [ 9) Bon Ami e UruparÃ 1 000 AL ]'43"1 O. M. Fernandes
larro J L Marins 57 8<? < 9) B°n Ami e Urupará 1 6C3 Al l'43"l O. M. Fernandes
Baliáár 

'a' 
Abreu 

58 !9í7)Festus 
e Pormcnor 1600 NP 1*46" A. Nahid

3-6 Prince Bold, 6. Ferreira'!. 10 58 f0 < 9' *™ "••"!« "'"P"* .'|» ,l;,403.':,; S' 
i; £.' NJun"

Redondo, F. Pereira ... 55 f9 | 
G*"*°.n -BH>,, 2°° Af ,'', Z. D. Guedes

Vinr, Tinir, 1 Pinin 57 5? ! 9) Bcn An'" e Urupara 1 600 AL 1'43"1 G. L. Ferreira
l SZ..Í ¦ f iS.'"' sá 39 i 8) Menthxeur e Hughetto 1300 NP 1*23" P. Morgado4--J Xopolo, O F. Alme.da .. 58 79 ( 8) Tarming e Deep 1600 NP 1'43"4 G. UHoa

10 Clodomico, J. Malta .... 57 49 ( 8) Mcnlhxcur c Hughetto 1300 NP 1'23" G. UüoaVeio Zuza. G. A. Feiió 57

1.° páreo — Ebuvermelho
na milha perde muito da
sua chance, pois a sua me-
lhor arma é a velocidade.
Azar na carreira.

Banlifa é um estreante
levado com multo jeito
pelo treinador Francisco
Abreu, olho no totalizador.

2.° páreo — Odási vem
de perder uma carreira in-
crível e só melhoras conse-
guiu e.'|á semana. Deve
ganhar.

Gingerbeer vai com J.
M. Silva e pode fazer uma
boa figura, normalmente
prefere a pista de grama.

3.° páreo — Bold Faced
vem de vencer na turma de
baixo e seguiu tinindo. Vai
custar para perder nova-
mente.

Sir Patriota é muito ve-
loz e vai com um jóquei que
gosta de montar animais
velozes. Tem chance posi-
tiva de vitória.

1.° páreo — Xupé na pis-
ta de areia leve tem o seu
rendimento bastante me-
lhorado. Contam com uma
grande exibição.

Pedrock é o melhor azar
da competição. Onde os
favoritos não aparecerem
vai dar um susto.

Faleiro tem um dos bons
aprontos da competição.
Ficou com chance em vista
das melhoras que mostrou
neste floreio.

5.° páreo — Ascari ven-
ceu na turma de baixo e
agoi-a com J. M. Silva vai
dar trabalho novamente
para..ser derrotado.

Verdagon tem uma regu-

laridade impressionante tal
a assiduidade como chega
no marcador. É um perigo
na noite de hoje.

Lamarck vem deitando
modéstia. Este bom pensio-
nista do treinador G. Ulloa
tem chance positiva na
carreira.

6.° páreo — Bonela vem
de vencer e seguiu em
grande forma técnica, ago-
ra a pule será mais alta.

Sada às vezes aparece
transformada e corre uma
enormidade; a carreira está
dentro das suas possibilida-
des.

7.° páreo — Puri vem de
ótima colocação e leva a
direção de J. Ricardo. Mui-
ta chance na competição.

Pacto, largando bem e
não tendo prejuízos na pri-
meira parte do percurso, é
forte adversário na compe-
tição.

8.° páreo — Hitita anti-
gamente era melhor do que
os adversários que vai en-
frentar esta noite.

Pernambuco é veloz e
duro, daí a sua chance ser
alta nestes 1 mil 100 me-
tros.

Hialo há muito tempo
anda esperando uma pista
leve para vencer com pule
alta. Não o esqueçam total-
mente.

9.° páreo — Redondo tem
condições técnicas para ser
um dos primeiros no final.
Muita chance.

Clodomico, nada sentiu-
do dos locomotores, é cava-
Io para ganhar fácil desta
companhia.

Grã-fina é finalista da
penca em Carasinho

Porto Alegre — Mais de 2
mil pessoas assistiram on-
tem, em Carazinho, a 291
km da Capital gaúcha, aos
três páreos eliminatórios ao
Prêmio Governador do Es-
tado Dr Sinval Guazzelli, que
será corrido em 500 m, can-
cha reta, às 15h30m de ho-
je, com uma dotação de Cr$'400 

mil.
No primeiro páreo, Ban-

Bola-Negra, montada por
E. Borges, livrou dois cor-
pos para Petit-Poi e conse-
guiu a sua classificação pa-

ra o GP desta tarde. Quer-
celiha, também montada
por E. Borges, ganhou o se-
gundo páreo, com meia ca-
beca para Briclon. Na ter-
ceira prova, Grã-Fina, mon-
tada por A. Goulart, livrou
corpo para Zunchinho e vai
alinhar junto com o.s ven-
cedores dos dois primeiros
páreos na penca de hoje.
Dentro do sistema tradicio-
nal, os páreos eliminatórios
de ontem foram disputados
por três animais em cada
prova.

RETROSPECTO

Cajo — Núncio — Moderno
Odási — Tarming — Duval
Agaaesse — Gramilha — Bold Faced
Alpestre — Arapaguá — Faleiro
Sail — Tupiquem — Verdagon
Evicçào — Dadeira — Blast II
Duba — Churro — Puri
Easton — Celt — Redskin
Fair Meed — Prince Bold -- Xopotó

1.° páreo
2.° páreo
3.° páreo
4.° páreo
5.° páreo
ó.° páreo
7.° páreo
8.° páreo
9.° páreo

Indian Moon com
J. M. Silva vence
a prova inicial

Indian Moon, por Bonnard II em Licinia, com
J. M. Silva, venceu a carreira inicial de ontem no Hi-
pódromo da Gávea, deixando a grande favorita, La
Union, na segunda colocação. O tempo da ganhadora
para o.s 1 mil 600 metros em pista de areia leve foi
de lm41s2/5.

Começou o inquérito
A comissão que apura os fatos extratürfe queocorreram no oitavo páreo da reunião do último dia

12 já começou a funcionar e ouviu o treinador da
égua Baleeira, G. Ulloa. Durante esta semana outros
depoimentos serão prestados. O jóquei U. Meireles, queestá suspenso, por este motivo não tem ido trabalhar,
foi intimado a comparecer perante a comissão, já que
um telegrama lhe foi enviado neste sentido.

19 Páreo - 1 600 mutioi - Pista: AL - Piãrnio: CrS 42 mil

19 Indian Moon J. M. Silva  55 4,40 12 1,70
29 La Union, E. Ferreira  Sò 1,10 13 2,10
39 Eyelash, J. F. Fraga  53 7,70 14 6 60
.19 Digdug, D. F. Grata  íó 11,40 22' 33^40
59 Fascia, R. Freire  35 ó,C0 23 8,50
6? Julie Blonde, A. Ramos  55 17,70 2-t 12,90
79 Muzina Dasha J. Pinto  56 6,00 33 52',20

34 20,10
44 68,60

Dilerencas: um corpo e vário; corpoi - Tempo: l'*l'.*2 - Vcnccdon
(3) 6,60 - Dupla: (12) 1,70 - Placês: (3) 1,00 e (11 1,00 - Movimento
do páreo: Cr$ 358 mil 850. INDIAN MOON - F.A. 3 anos - RJ ..-
FJcnnard II e Licinia - Criador e proprietário: Haias òania Maria de
Araras — Treinador: W. P. Lavor.

2? Páreo - 1 600 metros - Pista: AL - Primio: CrS 30 mil

19 Quarti, E. Ferreira  55 i,60 12 9,30
29 Indomado, J. M. Silva  58 2,40 13 12,20
39 lamar A. Aureu  58 1,60 14 9,70
49 Quinino, A. Garcia  53 9,20 22 5,20
59 Amoreciuinho, D. F. Graça  58 5,20 23 3,70
69 Debt, G. A. Feiü  56 21,70 24 1,90
79 Tonlo, A. Ramos  55 7,40 33 25,90

34 6,40
44 24,40

Diferenças: Ires corpos e c/.beça - Tempo: 1*41" - Vencedor: 12)1,60 - Dupia: (24) 1,90 - Piacês: t2) 1,03 e (5) 1,C0 - Movimento do
parco: CrS 450 mil 220. QUARTI - M.C. 5 anos - SP - Waldmeister •
Hae - Criador: A. J. Pci\olo de Castro Jr. - Proprietário: Harasi Oiigo— Treinador: O. Cardoso.

39 Páreo - 1 600 metros _ Pista: AL - Prómio: Cri 42 mil

19 Guaxo, G. F. Almeida  56 3,10 12 2,40
29 Pelil Parisien, J. M. Silva  56 1,90 13 10,70
39 Dcgailium, A. Garcia  57 6,20 14 4,C0
49 Improvisor, A. Hodeckcr  56 29,80 22 24,10
59 Issacar, D. Neto  56 3,00 23 5,10
69 Miiter Dudu, C. Amesteiy  56 16,90 24 2 80
7? Adaime, J. Pinto  56 13.C0 33 66,'20

34 9,30
44 26,10

D lerenças: meio corpo e um corpo - Tempo: 1'42"4 - Vencedor!
(6) 3,10 - Dupla: (24) 2.60 - Placês: (6) 1,40 e (2) 1,20 - Movimento
cio parco: CrS 513 mil 510. GUAXO - M.C. 3 anos - RJ - Fenomenal
e Vandora — Criador: Haras Fenomenal — Proprietário: Paulo Albuquerque
de Castro — Treinador: R. A-Vsrgado.

49 Pirão - I 400 metros - Pista: AL - Prêmio: CrJ 35 mil

1,90 II 6,20
2,40 12 5,70
4,90 13 1,90
5,00 14 3,50

47,70 22 49.BQ
13,60 23 940
12,60 24 13,90

33 52,00
34 6,70

19 Pinhal Raio, A. Abreu 55
2? Ever Frce, E. Ferreira 55
39 Selo Verde, G. F. Alrneid™ 57
49 Titov, J. M. Silva ¦ . 55
59 Dalomito, D. Neto 56
69 Zumpdngo, J. Esteve* 56
79 Josmar, J. F. Fraga 55

N/C. - REI SADAL.

Diferença: vários corpos e vários corpos - Tempo: l'28"-( - Ven-
cedor: (I) 1,90 - Dupla: (13) 1,90 - Placês: (1) 1,20 • (5) 1,30 - Movi-
monto do páreo: CrS 577 mil 200 - PINHAL RALO - M. A. 4 anos -
PR - Cigal e Copuena - Criador: Harss Palmilal - Proprietário: Hara»
Nacional — Treinador: A. Nahid.

59 Páreo - 1 000 metros - Pista: AL - Prêmio: CrS 30 mil

Io Solcris, H. Cunha 56 8 20 II 3,10
29 Tasika, J. M. Silva 57 3,40 12 3 10
39 Uaua, J. Esleves 57 2,30 13 3,20
39 Golondrinn, C. Morgado (x) 54 6,40 14 5,70
59 Parmélis, J. F. Fraga 57 17,40 22 23 30
6° Canduca, C. Abreu 57 40,70 23 8 90
79 Gravada, A. Ramos 58 21,70 24 11,00
3? Folie, J. Tinoco 58 15,80 33 32,80
99 Carandá, G. F. Almoida 58 8,00 34 13,40

109 Civaoha, J. Machado 53 13,90 44 46,70
li? Fôta, E, Ferraira 58 8,90

{x) Empate.

(Dupla €xata: 03-02 CrS 71,70) - Diferenças: Três corpos • cabeça
Tempoi 1 '03" - Vencedor: (8) 6,20 - Dupla: (13) 3,20 - Placês: (8)

4,70 e (2) 2,50 - Movimento do páreo: CrS 457 mil 650 - SOLCRIS -
F. A. 5 anos - RS - Jurno o Solemar - Criador: Haras Sáo Domingos -
Proprititário: Stud Riacho Fundo - Treinador: B. Ribeiro.

6? Páreo - 1 600 metros - Pista: AL - Prêmio: Cri 30 mil

19 Elder, J. Pinto  54 5,20 11 23,40
29 Douro, A. Abreu  57 e,oo 12 3,40
39 Irox, D. Neto  .57 11,90 13 2,90
49 Round Link, J. C. Silv*  53 1,50 14 2,00
59 Ekigarbo, J. L. Marins  56 7,40 22 57,30
6" Nordpol, J. Esteves  57 6,70 23 16,20
70 Byblos, D. F. Graça  57 25,S0 24 13,90
89 Acomayo, G. F. Almeida 56 8,50 33 50,00
99 Endro, R. freire  56 5,20 34 11,00

44 16,00

Dilferença: 3 cohpos e 1/2 corpo - Tempo: 1'42"3 - Vencedor: (8)
5,20 - Dupla (44) 16,00 - Placês: (8) 4.20 • (7) 5,70 - Movimento do
páreo: CrS 555 mil 490 - ELDER - M. C. 5 ano. - SP - Chio * Blmir»

Criador: Haras Sideral - Proprietário:Slud Madrugad» - Treinador! R.
Morg.ldo.

79 Páreo - 1 300 metros - Pista: AL - Prêmio: CrS 35 mil

19 Suma, J. M. Silva , 55 2,40 11 9,10
29 Dreani Dream, A. Rarnot  55 2,90 12 12 70
39 Princosa Tina, G. F. Almeida .... 56 6,80 13 3,30
49 Quen's Light, E. B. Queiroz  56 53,20 14 2,10
5° lavanda, G. A. Feiió  56 3,30 22 92,80
69 Eh Baiana, C. Abreu  57 37,50 23 '17^30
79 Galtaxy Quecn, J. Pnlo  56 12,70 24 17,60
89 Chantelle, J. F. Fraga  57 44,80 33 18,30
00 Car, J. Escobsr  56 6,60 34 4,10

"(4 7>70

Diferença: 1/2 corpo • dois corpos - Tempo: 1'23"2 - Vencedor:
(I) 2,40 - Dupla (14) 2,10 - Placês II) 1,30 t (9) 1,60 - Movimento
do páreo Cr$ 607.890,00. SUMA - F. C. quelro anos - RS - Monitor •
Santana II - Criador: Haras Campestre - Proprietário: Harai Don Rodrigo

Treinador: P. R. Pessanha.

89 Páreo - 1 000 metros - Pista: AL - Prêmio: CrS 24 mil

19 Cabo Valadares, J. M. Silva 56 2,20 II 18,50
20 Rebolado, J. Esteves 56 4,90 12 7,50
39 Muslin, Juarei Garcia 53 3,80 13 3,50
4° Milford, M. Carvalho 53 12,40 14 6,30
59 Bicho, D. F. Graça =6 6,60 22 24,60
69 Madigan, P. Vignolas  53 23,60 23 3,60
79 Estratégico, J. Mendes 56 3,80 24 6,50
89 Escovedo, H. Cunha 56 3,60 33 27,70
99 Uaçu, A. Luiz 55 37,70 34 3,10

44 125,60

D^Ferenç* - Um corpo e três corpos — Tempo: 1'02" — Vencídcr
(4) 2,20 - Dupla (34) 3,10 - Placês (4) 1,40 e (6) 1,80 - Movimento
do páreo: CrS 502.300,00. CABO VALADARES - M. C. seis anos - GO

Itsawonder « Vedetmha — Criador: Haras Margarida Ltda. — Pro-
prietário: Haras Fazenda Coqujiro Verd» - Treinador: S. Morale:.

99 Páreo - I 000 metros - Pistj. AL - Prêmio: CrS 42 mil

19 D.inabre, J. F. Fraga 56 3,60 11 70,00
29 Bla?Bla-Slás, J. M. Silva 56 2,40 12 11,80
39 Before, Juarez Garcia 53 7,60 13 4,90
49 Script, G. F. Almeida 53 3,60 14 5,20
59 Tamarana, J. t. Marins 55 5,60 22 69,50
69 l-aukiria, L Corrêa 56 60,60 23 7,70
79 Rosa de Ouro, J. R. Olcveir» ... 52 60,20 24 8,83
39 Seiva, R, Freire 56 7,90 33 3,70
99 Cana Caiana, J.Machado ...... 56 37,20 34 2,70

109 Palama, J. Esrcvcr, 54 74,80 44 8,90
119 Bala d» Ouro, L. Gonzalcz ..... 55 34,80

DUPLA EXATA (01-08): Cr$ 20,70.

Diferença — Dois corpos e cabeça — Tempo: 1'03"1 — Vencedor (1J
3,60 - Dupla (13) 4,90 - Placês (1) 1,80 e (8) 1,50 - Movimento do
páreo: Cr$ 573.730,00. DANABRL - F. C. três anos - MG - Ztnabr»
(t Danaide — Criador e proprietário: H.iras Minas Gsrais S/A. Treinador:
5. Moraies.

APOírTAS: Cri 5 milhões 146 mil.



Andretti ganha de ponta a ponta GP da Argentina
ConUigiros

Buencn Aires/Fotos dc luis Carlos David

. , Ma ¦¦

Decididamente o dia não
foi bom para os fotógrafos
e cinegrafistas brasileiros.
Um fotógrafo teve sua ca-
mara roubada, enquanto o
clnegrafista da TV Globo foi
atropelado por um dos car-
ros antigos que faziam um
pjqueno show antes da lar-
gada. O cinegrafista teve o
ombro deslocado, quebrou a
cabeça e ficou por mais de
dez minutos na pista, espe-
rando a chegada da ambu-
lancia. Posteriormente íoi
atendido na enfermaria do
Autódromo e está passando
bem. Entretanto, além da
Câmara quebrada, perdeu
uma bolsa com todas as len-
tes e documentos.

O esquema de seguança
para os pilotos era fora do
comum. Vinte e cinco am-
luncias, quinze carros de
bombeiros, vinte reboques,
além de diversos carros com
extintores de incêndio •
roupas à prova de fogo.

O erro de Pangio, aca-
bando a prova uma volta
antes, devido a ter confim-
dido o Lotus de Peterson
com o de Andretti, não cau-
sou nenhum protesto, tal-
vez pelo respeito que os ho-
mens da PIA e os próprios
chefes de equipes e pilotos
ainda têm pelo que é consi-
derado o maior pilolo de to-
dos os tempos.

A segurança feita por
militares, ontem, ainda íoi
mais exagerada, proibindo
que os fotógrafos e repor-
teres vissem a largada. Sim-
plesmente era proibido fi-
car cm frente ao grid de
largada. Quanto aos repor-
teres ainda era pior. Foram
impedidos de ficar nos bo-
xes, apesar de portarem
credenciais de livre transi-
to. Até mesmo Colhi Chap-
mann teve dificuldades para
chegar ao box da Lotus,
após sair para tomar um re-
frigerante.
• Antes de ser iniciado o
Grande Prêmio, Maria Hele-
na Pittipaldi, mulher de
Emerson, procurou vários
jornalistas, indignada, por-
que nenhum deles compa-
recera, pela manhã, à en-
trega de um troféu a Pit-
tipaldi, pela passagem de
seu centésimo grande pré-
mio na Fórmula-1. A nome-
nagem, porém, não íoi di-
vulgada, a não ser depois de
sua realização e, na verda-
de, não chegou a ser tão
significativa assim. O tro-
íéu entregue a Emerson
chamava-se "Copersucar" e
era oferecido pela própria
empresa que patrocina Pit-
tipaldi. Em cima de um blo-
co de madeira, o troféu ti-
nha um beija-flor, que pre-
tendia combinar a velocida-
de do carro com o seu gos-
to pelo açúcar. Que beija-
flor gosta de açúcar, não se
discute. Que o Copersucar
s*aja tão veloz quanto o pás-
saro, porém, é algo bem di-
ficil de aceitar.
• Como se previa, o Gran-
de Prêmio da Argentina foi
realizado com o Autódromo
Cidade de Buenos Aires pra-
ticamente tomado por inú-
meros batalhões dc soldados
do Exército./ Em determi-
nados pontos da pista, o po-
liciamento era tão grande
que os espectadores tinham
dificuldades para assistir ã
corrida. Nem por isso, ou
talvez até exatamente por
causa disso, pôde-se evitar
inúmeros conflitos entre
torcedores e até policiais.
Um grupo de jornalistas es-
panhóis chegou a ser agre-
dido, quando tentava en-
trar no pátio dos boxes pa-
ra realizar algumas entre-
vistas.

Emerson Pittipaldi, mais
uma vez, provou que é ain-
da um dos melhores pilo-
tos da Fórmula-1. Ontem,
voltou a mostrar sua cate-
goria de campeão mundial
por duas vezes e vice outras
tantas. Não há dúvida dc
que, usando um carro com-
YKtitivo, andará sempre en-
tre os primeiros.

Carlos Reutemann teria
marcado pontos caso não
tivesse problemas com os fa-
mosos pneus Michelin, Tal-
vez se parasse antes para a
troca tivesse melhor sorte.
Ainda assim ultrapassou di-
versos pilotos, inclusive
Emerson, quando voltou à
pista, chegando a entusias-
mar à torcida. Perfeito.
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'Enquanto 
ColinChapmane um mecânico da Lotus exultam, o piloto levanta o braço direito comemorando seu triunfo

Classificação final

d
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

Mário Andretti (JPS Lolus MK4) - Ih37m04s (191,820 km/h)
Niki tauda (Brabham GT45C) - Ih37ml7s
Patrick Depailler (7Elf Tyrrell) - Ih37ml8s
James Hunt (Mctaren M26) - Ih37m20s
Ronnie Peterson (JPS tolus MK4) — Ih38ml9s
Patrick Tambay (McLaren M26) - Ih38m24«
Carlos Reutmann (Ferrari T2) — Ih38ml7»
Gilles Villeneuve (Ferrari T2) - Ih38m43ü
Emerson Fittipaldi (Copersucar) — Ih38m48s
Jody Scheckter (Wolf-Ford) — Ili38m47s
Jochen Mass (ATS 001) - Ih38m53s
Jean Pierre Jarrier (ATS 002) — lh37m!2s
Brett Lunger (McLaren M23) — a uma volla
Didier Pironi (Elf Tyrrel) — a uma volta
Clay Regazzoni (Shadow DN8) — a uma volta
Jacques Laffite (Matra) — a duas voltas
Hans Stuc (Shadow DN8) — a duas voltas
Vittorio Brainbilla (Surlees TS19) — a duas voltai

NÃO COMPLETARAM

John Watson (Brabham BT45C) — 41 voltai
Danny Ongais (Ensign N177) — 35 volta»
Alan Jones (Saudia-Willians) — 35 voltas
Lamberto Leoni (Ensign NI 77) — 28 voltas
Arturo Merzario (Merzario) — 9 voltas
Rupert Keegan (Surlees TS19) — 4 voltas

MUNDIAL DE PILOTOS

1) Mario Andretti (Estados Unidos) — 9 ponlos
2) Niki Lauda (Áustria) — 6 ponlos
3) Patrick Depailler (França) — 4 pontos
4) James Hunt (Inglaterra) — 3 pontos
5) Ronnie Peterson (Suécia) — 2 pontoi
6) Patrick Tambay (França) — 1 ponto

MUNDIAL DE CONSTRUTORES

1) Lotus — 9 pomos
2) Brabham — 6 pontos
3) Tyrrell — 4 pontos
4) McLaren — 3 pontos
5) Ferrari — 2 pontos
6) Copersucar — 1 ponto

Obs: O Lotus dc Ronnie Peterson e o Ferrari de Gilles Vil-
Icneuve não marcaram pontos para o -Mundial de Construtores,

porque ambas as equipes tiveram carros melhores classificados.

PRÓXIMAS PROVAS

29 de ianeiro GP do Brasil Rio de Janeiro
5 de março GP da África do Sul Kyalami
2 de abril GP dos EUA-Oesle Long Beach
7 de maio C-P de Mônaco Monte Cario

21 de maio GP da Bélgica Zolder
4 de junho GP da Espanha Jarama

18 de junho GP cia Suécia Anderstorp
2 de julho GP d» França Paul Ricard

16 de julho GP da Inglaterra Brands Hatch
30 de julho GP da Austrália Hockcnheim
13 de agosto GP da Áustria Zellweg
27 de agoslo GP da Holanda Zandvoort
10 de setembro GP da Itália Monza

I de outubro GP dos EUA-Loste Watkins Glen
8 deoulubro GP do Canadá Mosport

Decep magoa naçao e
equipe ida Ferrari

Para quem, como a equi-
pe Ferrari, aparecia como
a grande vedete do Grande
Prêmio da Argentina, colo-
canelo seus dois carros nas
quatro primeiras filas de
largada (Reutemann na pri-
meira e o estreante Ville-
neuve, na quarta), o final
da corrida de ontem pode
ser resumido em apenas
uma palavra: decepção. De-
cepeão com os sétimo e oi-
tavo lugares de Reutemann
e Villeneuve (que não mar-
cararri ponto no Mundial de
Pilotos i; decepção com os
pneus Michelin (responsa-
veis pelos problemas do cor-
ro principal i e mais que
decepção, ilustração, por
ver Niki Lauda, no pódio,
ostentando um segundo lu-
gar (toda a equipe não es-
conde a mágoa que ainda
guarda do austríaco por cie
a ter abandonado após ser
campeão mundial no ano
passado).

Um dia alegre para o Copersucar1

Um clima de quase euforia marcou
ontem o boxe ãa Copersucar ao final do
GP da Argentina. Emerson, descalço e
bebendo Hidrax pelo gargalo — duas
garrafas — recebia amigos e a impren-
sa com sorrisos, o mesmo acontecendo
com seu irmão Wilson, enquanto sua
mulher Maria Helena, agora bem mais
magra e solicita, cobrava de alguns jor-
nalistas, dizendo:

E agora, o que vocês tem a dizer?
Não disseram que o carro não termina-
va? Digam para os coleguinhas que ago-
ra o carro começou a dar certo.

O ambiente ficou ainda mais festi-
vo quayido Domingos Piedade, secreta-
rio particular ãe Emerson, comunicava
aos gritos que a Copersucar havia mar-
caão um ponto no Mundial ãe Constru-
tores.

Novos abraços e em seguida ama en-
trevista de Emerson a jornalistas italia-
nos, que perguntaram se era verdade
que ele ganhara dois milhões de dólares
para renovar contraio com a Copcrsu-
car (a noticia havia sido publicada na
Europa). Sorrindo, o piloto brasileiro ex-
plicou que a quantia não era só para
ele e sim para toãa n equipe, incluindo
mecânicos, material etc, e que o con-
trato era ãe dois anos.

Sobre sua atuação, declarou:
Correu tuão bem, o carro estava

perfeito e posso garantir que era um dois
mais rápidos no carvão. Acontece que
saí em 17° e estava muito difícil ga-
nhar posições, pois quando eu juntava
com o grupo que ia um pouco a frente,
o carro perdia aderência c entrava em
uma área ãe turbulência. Eu rodava em
lm54s porque o Brambilla amarrava o
Train cie uma maneira incrível. E isso
aconteceu durante aproximadamente 25
voltas. Na verdade, ele não me deixa-
va passar de maneira alguma, embora
eu estivesse muito mais rápido do que
ele.

— Depois veio o problema com Jo-
chen Mass, que inexplicavelmente qua-
se me tirou ãa prova. Acontece que ele
começou a apertar, por causa do Bram-
billa, que não andava. Assim, na entrada
do misto, eu tive ãe abrir o minimo pos-
sivel para não bater na traseira do Sur-
tees do italiano. Com isso, Mass meteu
o bico perigosamente e meteu seu March
por dentro. Para evitar uma balida com
sérias conseqüências, abri mais um pou-
co e quase saio da insta. As rodas dos

Edson Afonso

carros chegaram a tocar e eu ãerrapei
um pouco. Logicamente perdi a esporti-
va e com o braço fiz gestos violentos pa-
ra o piloto alemão.

Emerson prossegue:
A partir daí comecei a reagir bas-

tante e logo depois ultrapassei Mass,
Brambilla que finalmente rodou e Alan
Jones. Quando o caminho ficou livre,
senti que o carro correspondia maravi-
lhosamenie bem e comecei a tocar. Ul-
trapassei Scheckter, fiquei entusiasma-
do e parti para atacar o Villeneuve com
a Ferrari. Faltavam três vollas, vias sen-
ti que âava para encostar e isso aconte-
ceu na penúltima volta quando encostei
na Ferrari na última curva antes dos
boxes. Minha intenção era ultrapassà-lo
na última e realmente dava, pois passei
a linha de chegaâa quase colado no ca-
nadense e certamente eu o passaria no
curvão. Entretanto, inexplicavelmente,
o grande Fangio nos deu a bandeirada
de chegada uma volla antes das 53 pro-
gramadas, pois ele se enganou confUn-
áinão o Peterson com Andretti. termi-
nando o GP da Argentina com 52 voltas.
Quando o programa era claro e falava
em 53 voltas. Enfim, isto acontece até
mesmo com pessoas da experiência ãe
um Fangio. Mas foi uma pena, acabei
prejudicado e terminando em 9.°, com
cerca ãe um segundo e pouco atrás do
canadense.

Emerson fala de seu tempo:
Os tempos na base de Im52s5, que

eu consegui marcar nas três últimas
voltas, são ótimos para este circuito, em
se tratando de prova e com esse calor.
Por isso estou otimista para o GP Brasil,
onde espero largar ao menos entre os 10
primeiros para lutar por uma boa colo-
cação. Acho que agora estamos no ca-
minho certo e pretendo treinar no Rio
sexta, sábado e domingo próximos.

A entrevista foi interrompida por
Danny Croback, um dos chefes da Good
Year, que se despedia e felicitava Emer-
son. Quando ele se retirou, o piloto fez
questão de dizer que ele linha sido ma-
ravilhoso. ajudando muito a equipe no
problema dos pneus. Sobre a possibilida-
ãe do F-5 utilizar pneus Michelin, Emer-
son voltou a desmentir categoricamente,
embora Charles Nacache, presidente ãa
Confederação Brasileira de Automobilis-
mo, ter ãeclaraáo, que um dos chefões
ãa empresa francesa teria lhe âito que
já existem contatos nesse sentido.

Buenos Aire«

Buenos Aires — Um equi-
voco de Juan Manuel Pan-
gio, diretor cia prova, que
deu a bandeirada final
quando ainda faltava uma
volta para que se comple-
lassem as 53 programadas,
encerrou mais cedo ontem
o Grande Prêmio dc Fór-
mula-1 da Argentina, na
abertura do Campeonato
Mundial de Pilotos deste
ano. Mesmo assim, não che-
gou a haver protestos por
parte dos corredores, todos
mais do que conscientes da
legítima vitória de Mario
Andretti, líder absoluto da
corrida, desde a largada,
com o seu Lotus negro.

Quando a prova acabou,
precocemente, Andretti ti-
nha 13 segundos de vanta-
gem sobre Niki Lauda — o
segundo colocado — e nin-
guém, nem mesmo os mera-
bros da Equipe Brabham,
esperava uma reação na
última volta. Só uma falha
mecânica, muito grave, po-
derla realmente tirar a vi-
tória da Lotus número 5.
Andretti pilotava tranqui-
lamente e até já poupava o
seu carro.

Emerson Fittipaldi, com
uma atuação razoável do
Copersucar, ficou em nono
lugar. A maior decepção do
Grande Prêmio, contudo,
foi o Ferrari de Carlos
Reutemann (considerado,
antes, o principal adversa-
rio de Mário Andretti).
Seus pneus Michelin, que
debutavam na Fórmula-1,
causaram-lhe problemas e,
ao ser obrigado a parar nos
boxes para a troca, o pilo-
to argentino viu fugir to-
das as esperanças de vitó-
ria.

Mário Andretti realizou
uma corrida excepcional,
demonstrando estar cada
vez mais firme. Não só sai
do limite e sabe dosar mui-
to bem sua tocada, jamais
exigindo do motor quando
não há necessidade. Niki
Lauda também fez uma
prova digna do seu título
de campeão, ficando sem-
pre entre os primeiros, sem
nunca arriscar uma ultra-
passagem. Patrick Depail-
ler talvez tenha sido o me-
lhor na corrida de ontem.
Nos treinos, seu carro não
estava bem, mas ao longo
das 52 voltas, conseguiu
superar todos os contra-
tempos. James Hunt não
demonstrou nada de espe-
ciai, rodando dentro do li-
mite. Ronnie Peterson con-
tinuou muito rápido, pre-
ocupado mais em marcar
pontos do que se exibir.
Patrick Tambay teve de-
sempenho excelente, para
um quase estreante na Fór-
mula-1.

SEMPRE NA FRENTE

O entusiasmo do enorme
público presente ao Auto-
dromo Municipal de Buenos
Aires, para torcer por Reu-

Carlos David
Enviados especiais

témarin, acabou bem cedo.
Na sexta volta, quando co-
meçaram a surgir o.s pro-
blemas com os pneus, o
Ferrari número 11 perdeu
o segundo posto para o
Brabham de John Watson.
d os gritos de "dá-lhe Lole"
com que Carlos Reutemann
era saudado, cada vez que
passava à frente das arqul-
bancadas, morreu na gar-
ganta dos milhares de tor-
cedores.

O Lotus de Andretti —
que pulou á frente, tão logo
foi dada a bandeirada do
partida — distanciava-se
cada vez mais. Até parar
nos boxes, na 27a. volta,
para trocar os quatro pneus,
o argentino ainda íoi ul-
trapassado por Niki Lauda,
Patrick Depailler, James
Hunt, Ronnie Peterson,
Jacques Laffite e Jody
Schecketer.

A esta altura, os carros
já formavam pelotões dis-
tintos que compensavam
em suas disputas a monto-
nia que a fácil liderança
de Andretti emprestava k
corrida. No primeiro deles,
Watson, Lauda, Depallier o
Hunt lutavam a cada me-
tro de asfalto pela segunda,
terceira, quarta e quinta
colocações, embora, ao fi-
nal, esta ordem só fosse se
alterar quando o piloto nú-
mero 2 da Brabham fosse
obrigado a parar, na 40a.
volta, com problemas me-
canicos em seu carro.

Emerson Fittipaldi, corria
no segundo pelotão — cn-
tre este e o outro rodavam
Jacques Laffite e Ronnie
Peterson — brigando com
Regazzoni, Jarrier, Mass e
Alan Jones por posições que
variavam da lia. ã 16a.. A
disputa chegou a causar um
leve choque do Copersucar
com a ATS de Mass, que
ambos conseguiram contor-
nar sem maiores problemas.
Quem acabou saindo da pis-
ta, e da briga, foi Regazzoni,
ao rodar na saida do Tobo-
gã.

A este grupo juntou-se,
mais.tarde, Reutenunri,
quando voltou à pista com
os pneus trocados. Seu Fer-
rari, por sinal, voltou an-
dando tão bem, que não te-
ve muitas dificuldades para
suplantar a todos estes e
ainda Jody Scheckter e Gil-
les Villeneuve. Por pouco,
não alcançava a sexta colo-
cação, mantida sem grande
luta por Patrick Tambay, à
medida em que alguns car-
ros da frente iam parando.

Com problemas mecanl-
cos, seis carros abandona-
ram a prova — o Brabham <
de John Watson (que vinha
fazendo uma excelente cor-
rida), o Ensign de Danny
Ongais, o Saudia-Willians
de Alan Jones, o Ensign de
Lamberto Leoni, o Merzario
de Arturo Merzario e o Sur-
tees de Rupert Keegan.

Um vencedor calmo
e até muito liumild

Os dois pontos marcados
no Mundial de Construto-
res não foram suficientes
para desanuviar o ambiente
carregado nos boxes da fá-
brica italiana. Ainda mais
porque, se o.s pneus Miche-
lln falharam, náo foi exclu-
sivamente por culpa dos
franceses que o fabricam,
mas também devido à mã
escolha feita para o carro
de Reutemann.

Curiosamente, decidiu-se
que o piloto número um de-
veria correr com compostos
mais moles, enquanto Ville-
neuve tinha seu carro equi-
pado com outros, mais du-
ros, mas também mais len-
tos. Uma fórmula, segundo
a Ferrari, de tentar apro-
veitar a boa posição de Reu-
temann na largada. Ele lu-
taria para vencer. Ville-
neuve, para chegar até o
final.
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Mário Andretti levanta a laça do primeiro GP ãa temporada

Sufocado por verdadeira
multidão de policiais, que
o fizeram perder-se até de
Colhi Chapman, antes de
subir ao pódio, Mário An-
dretti não perdeu, contudo,
a humildade que o carac-
terizava desde que passou
a ser considerado um dos
favoritos para o Grande
Prêmio da Argentina, ao
quebrar recordes nos trei-
nos extra-oficiais e oficiais,
obtendo a pole-position no
grid de largada.

— O carro estava verda-
deiramente maravilhoso e
a única coisa que fiz foi
procurar não cometer erros
que pudessem estragar a
excelente preparação que
Chapmann deu a este Lo-
tus.

Entre goles sedentos,
numa garrafa de cerveja,
outra de água mineral,
mais uma de coca-cola e
ainda uma laranjada, An-
dretti só fez, na entrevista
coletiva concedida após a

• corrida, em inglês e itali-
ano (ele é norte-americano
naturalizado, pois nasceu
na Itália), exaltar as qua-
lidades do Lotus, como
carro, c de Chapmann,
como cliefe-de-equipe.

SEM PROGNÓSTICOS

Os elogios só cessavam
quando as perguntas eram
feitas sobre o seu desem-
penho, momentos em que o
vencedor do Grande Pré-
mio da Argentina preferia
voltar ao recato que sem-
pre marcou a sua presença
no circo da Fórmula-1.

— Se me considero o
principal favorito para o
titulo mundial? Ainda é
muito cedo para qualquer
prognóstico. Não se es-
queçam de que existem pi-
lotos de alto gabarito,
como Reutemann, Lauda,
Hunt c Peterson.

O.s mesmos que, aliás,

mais lhe metiam medo na
corrida de ontem. Mesmo
largando na pole-position,
Andretti temia que um de-
les pudessem suplantá-lo
ou, pelo menos, ameaçá-lo
realmente.

Nada disso, no entanto,
aconteceu e o próprio An-
dretti confessou que seu
único instante de apreen-
são foi quando começou a
ultrapassar os retardatá-
rios e perdeu alguns segun-
dos para Watson, então o
segundo colocado.

Felizmente, porém,
não tive problemas nesta
hora e logo pude recupe-
rar a vantagem de mais ou
menos 10 segundos.

Vantagem que pouco de-
pois ia aumentando a cada
volta, até que, sentindo-se
absolutamente seguro, An-
dretti decidiu poupar o car-
ro, no final da prova.

Já sabia, através cios
boxes, que salvo algum pro-
blema anormal, tinha tudo
para vencer. For isso, não
quis arriscar mais nada.

Mesmo não arriscando,
ele continuou fácil na pon-
ta, só se surpreendendo
quando Fangio encerrou a
corrida, uma volta antes.

— Pensei que estavam
me indicando alguma outra
coisa, pois na minhas con-
tas e nas da minha equipe
ainda faltava uma volta. No
fim, foi até melhor, não é?

Para o Grande Prêmio do
Brasil — próxima prova do
Campeonato — Andretti
ainda não sabe se irá mais
cedo, para testar o carro no
Autódromo do Rio de Ja-
neiro. Ontem, ele nem que-
ria falar muito nisto:

A minha equipe ainda
vai resolver se e necessário
ou não. Agora, preciso é dc
um pouco de descanso. Ape-
sar da aparente facilidade
com que venci, estou com-
pie tamente exausto.
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rllil ROPOLIS
A uellia cidade imperial está doente. Padece dos mesmos males

urbanos </ue afligem as metrópoles como Rio e São Paulo. Falia água.
sobra lixo, os carros se amontoam nas ruas estreitas, que com a in-
vasão dos automóveis ficam mais estreitas ainda. Buziiias soam es-
Lridenl.es, os aceleradores são apertados por pés impacientes e os fre-
quentes engarrafamentos do tráfego ameaçam levar à loucura os ou-
trora pacatos habitantes da cidade serrana.

Todo mundo reclama. Os moradores culpam a administração, a
administração alega falia de verbas e neste círculo vicioso Petrópolis
perde a cada dia suas características de lugar tranqüilo, próprio paru
o descanso e o veraneio. Diante do caos que se avizinha, o líder da
Oposição. Vereador Nilson Plall, observa cético e triste:

— 0 pior de tudo c que se está tornando muito difícil encon-
trar um pouco de paz na velha cidade imperial.

O CAOS
URBANO SOBE

A SERRA
Cleusa Maria

SERIA 

esse o preço
do progresso? À
maioria acha que
não. "O caminho
poderia ter sido

outro", observa Gustavo
Bauer, descendente dos
colonos alemães. "Mas
para isso teria sido ne-
cessário estudar melhor
a história da cidade",
acrescenta. O Vereador
Nilson Platt tem opi-
tião parecida. Explica
•ue faltou planejamen-
to urbano e que o caos
tra que a cidade está
mergulhada terminará
por prejudicar o turis-
mo em Petrópolis.

O caos de que fala o
Vereador pode ser per-
cebido já na entrada da
cidade. O engarrafa-
mento de transito, em
plena terça-feira pela
manhã, estabelece uma
procissão de carros e
transforma um passeio
agradável em verdadei-
ro suplício. No centro
da cidade, as filas de
espera de ônibus dispu-
tam com os compristas
e funcionários da Telerj
alguns palmos de calça-
da. No meio da rua, tá-
xis e caminhões trafe-,
gam lentamente atrás
de máquina que, no mo-
mento mais agudo do
rush, encarrega-se de
marcar as faixas de re-
gulamentação da via
pública. Isto na princi-
pai rua de Petrópolis, a
Avenida 15 de Novem-
bro. Outra cena comum
são as vitórias do tempo
do Império, chamadas
geralmente de charre-
tes, presas no engarra-
famento. Rea lmente,
Petrópolis lembra pouco
a cidade planejada pelo
engenheiro alemão Ju-
lio Frederico Koeller,
em 1846.

— Acho que já não
existe solução para Pe-
trópolis. E vamos dizer
que penso assim, porque
sou passadista e qua-
drado, só por isso, afir-
ma Gustavo Bauer. Te-
nho pelo menos umas
20 cartas de colonos ale-
mães, onde falavam das
florestas, dos pantanais
que existiam aqui.
Depois o Koeller con-
truiu no local uma
miniatura da Renania
Central e colocou nos 12
quar teirões originais
nomes iguais aos de lá:
Siméria, Bingeh, Mose-
Ia...

Gustavo Bauer é um
dos fundadores da Soei-
edade de Amigos de Pc-

• trópolis e luta contra a
destruição d a cidade,
mas é cético e tem uma
opinião muito firme so-
bre o assunto; "Acho

que agora tudo é tempo
perdido".

Há pouco tempo
participei de uma reu-
nião com grupo d a
UNESCO que veio fazer
pesquisa do que se pode-
ria salvar em Petrópolis.
E o pessoal chegou à
conclusão de que tem
pouca coisa a se salvar.
O desenvo lvimento
desordenado não respei-
tou. nem o núcleo do
Córrego Seco, fazenda
herdada de D Pedro I.

— Que se desenvol-
vesse para outro lado,
preservando ao menos
estes 3 6 quilômetros
quadrados, deixando a
cidade imperial intata.
Além disso, derrubaram
muitas construções an-
tigas, casas de condes e
barões. Hoje, no lugar,
existem prédios. A sede
da fazenda Córrego
Seco deu lugar a um
prédio enorme, o Pio
XII.

O habitante comum,
no entanto, está mais
preocupado com a falta
de infra-estrutura d a
cidade do que com o
desrespeito à sua histó-
ria. E' o caso de Juarez
Emmeric, gerente d a
Cantina Buon Giorno.
Falando da queda do
movimento nos restau-
rantes de Petrópolis, Ju-
arez afirma que uma
das causas — além do
aumento do custo de
vida — é justamente a
confusão em que a cida-
de está mergulhada.

— Em termos de tu-
rismo, Petrópolis está
muito fraca. E não há
qualquer esforço para
melhorar a situação.
Chamar isto aqui de
imperial, só se for para
turista ver. Mas é uma
desgraceira. Isto aqui
está u m pandemônio.
São obras paralisadas,
como a de duplicação da
Avenida Barão de Rio
Branco. A obra está pa-
rada por falta de verbas,
até as empreiteiras fo-
ram embora. As praças
não têm grades, veja ali
na Praça da Liberdade,
se uma criança sair cor-
rendo cai direto na rua
e pode levar uma pan-
cada de carro.

A Oposição também
não está satisfeita. O li-
der do MDB, Nilton
Platt, observa que "se
formos partir para re-
clamações de Secreta-
rias, vamos falar d e
todas elas, pois nenhu-
ma está funcionando".

A cidade está cheia
de problemas sérios. Um
cios mais graves são os

loteamentos irregulares,
como o que se localiza
perto do Quitandinha,
Bairro Indaiá e outros.
Os proprietários não
têm escrituras ou pro-
postas de compra e ven-
da. Só dispõem de um
recibo que não vale
nada. E não há íiscali-
zação por parte d o
Poder Executivo. As pes-
soas estão construindo
barracos nestas áreas
sem a menor condição
de higiene. Não têm luz,
água ou esgoto. Isto es-
tá desfigurando o aspec-
to da cidade.

Outro problema apon-
tado por ele, e confir-
mado por morador que
passara pela Câmara
Municipal para recla-
mar, é a falta dágua
nos meses de estiagem.

— De julho a outubro
falta água praticamente
na cidade inteira. No
Governo anterior cons-
truiu-se o reservatório
de Valparaiso, que não
funciona até hoje. Ale-
gam que a tubulação da
cidade precisa ser tro-
cada antes, mas tam-
bém não se providencia
a troca da tubulação. E
po1- incrível que pareça
Petrópolis tem muita
água, os bairros têm
mana nciais próprios,
mas falta estrutura.

Ele comenta também
a situação do transito,
que na sua opinião é ca-
ótica.

— Só vejo uma solu-
ção, seria a construção
de uma via opcional pa-
ra resolver o problema
do centro. Ela poderia
ser paralela à Avenida
15, só que do outro lado
do morro.

O Vereador continua
enumerando os proble-
mas: as enchentes da
Rua Coronel Veiga, a
concentração do comer-
cio numa área pequena,
o número de carros pai'-
ticulares — cerca de 50
mil veículos e 300 mil
habitantes, o lixo que
não é recolhido há 15
dias... A lista é enorme,
e a solução apenas uma,
planejamento.

— Precisamos de uma
Secretaria de Planeja-
mento eficiente, este se-
ria o primeiro passo. E'
preciso que haja tam-
bém o cumprimento ri-
goroso de todas as leis
e decretos que protegem
as matas e as encostas.
Legislação existe, só que
não funciona. Petrópo-
lis, hoje, convive com
todos os problemas de

cidade grande, só que
não tem estrutura para
arcar com eles, nem d;s-
põe de ajuda do Estado.

Tarefa mais árdua
que enfrentar os engar-
rafamentos da c i d d d e
foi conseguir uma entre-
vista com o Secretário
de Turismo. Foi impôs-
sivel localizá-lo na pró-
pria Secretaria. "Ainda
não veio", "Não tem ho-
ra certa" ou "Ontem
não apareceu" eram
r e s p o stas freqüentes
sempre que se procura-
va por ele na Secreta-
ria.

E o assessor dele,
está?

Ele não tem asses-
sor. .. o assessor s e
demitiu, responde a solí-

cita secretária que aten-
de no balcão.

Quer dizer que ele
trabalha sozinho?

Trabalha sim, é
um bencüto-e-o-fruto, ex-
plicou.

Bem mais tarde o Se-
cretário Carlos Chaffer
foi localizado em casa e
concordou com a entre-
vista. Meia hora depois
falava dos planos de hu-
manizar a/cidade, do
concurso de jardins
mais bonitos, dos car-
t a z e s de divulgação"•iguais aos que existem
na Europa", da futura
Petrópolis "toda florida
e arborizada".

Quais os principais
problemas do turismo
em Petrópolis?

— Falta d e verbas,
ponderou o Sr Carlos
Chaffer. Ano passado
recebemos apenas CrS
400 mil. Ainda as-
sim conseguimos ai-
cançar nosso objeti-
vo, que era apresen-
tar alguma coisa. Para
este ano temos or-
çamento bem maior,
Cr$ 6 milhões. E vamos
realizar tudo que quiser-
mos. Vamos lançar pos-
ters, calendários, fazer
uma divulgação m a i s
agressiva a nível inter-
nacional.

Para o Sr Carlos
Chaffer os problemas de
infra-estrutura da cida-
de são transitórios.

— Em todas as cida-
des falta água, no Rio

falta. Mas muita gente
dispõe de água própria
em casa, eu mesmo te-
nho um sistema próprio.
O transito sim, este é
um grande problema, e
por isso estamos empe-
nhados em preparar
campanha de humani-
zação. Petrópolis crês-
ceii, e com isso aumen-
tou o número de carros,
modificando a feição da
cidade.

Além dos. planos de
humanizaçào, a Secreta-
ria de Turismo planeja-
va restaurar as vitórias,
devolvendo suas carac-
terísticas originais.

— Vamos també m
instruir os cocheiros pa-
ra receberem bem os
turistas.

caderno

ÈíltO LADO IftA CIDADE IMPERIAL

N •O larguinho que se for- ,
ma no finai cia Rua
Vital Brasil, Bairro In- i
daiá, pode-se ver o pri-
meiro barraco do mor-

ro Vai Quem Quer. As marcas de
pés na terra avermelhada fazem j
às vezes de degraus. Crianças ]
carregando embrulhos, outras i
brincando com chapéu de latas,
sobem o morro na direção de
seus barracos. Lá no alto a ne-
blina é baixa, as casas parecem ;
taperas, meninas lavam roupas, \
mulheres trabalham. A paisa- ;
gem é muito diferente das belas ;
mansões normandas e coloniais ¦
que se avista um pouco abaixo, j
A miséria é grande. Nem todas i
as casas têm luz, poucas tem es-
gotos ou água enca nada.

— Aqui é o Vai Quem Quer, ;
mas tem outros lugares assim ;
aqui em Petrópolis, diz Apareci- |
da Queirós, enquanto enxuga a.s !
mãos molhadas de espuma na
saia velha.

Ela tem seis filhos, o marido
é biscateiro e vivem há oito anos
naquele barraco de quatro como-
dos. Os dois vieram de Minas,
atrás dos pais de Aparecida que
já viviam em Petrópolis. Resol-
veram .se instalar no Vai Quem
Quer.

Aqui a gente não paga na-
da e ninguém sabe quem é o do-
no da terra. O barraco foi a gcn-
te que construiu, com os biscates
do marido. Tudo comprado, tijo-
lo. tudo.

O barraco de Aparecida é um
dos mais equipados. Tem rádio,
geladeira, luz. água de poço. Ela,
nem os filhos reclamam. Mas ou-
trás famílias não têm os mesmos
recursos, como é o caso de Sônia
Maria Santana da Conceição,
que vive num barraco de barro e
madeira, com o marido e três fi-
lhas adotivas. Mesmo morando
há oito anos nó Vai Quem Quer.
Sônia não sabe dizer quantas fa-
mílias vivem ali.

Mais de mil. ah.., muito
mais. nem tem conta, filhinha.

Sônia não paga imposto, mas
também não tem luz, água ou
esgoto. Fossa também não há.
Os dejetos correm ao ar livre e o
cheiro é forte ao lado de seu bar-
raco.

— Aqui quem carrega água
são as crianças. Eu já cansei de
trabalhar. A gente queria uma
casinha melhor, meu marido es-
tá trabalhando de ajudante de
enfermeiro, mas ainda não sei
quanto ganha, pois este é o pri-
meiro mês no hospital. Também
não vale a pena construir, depois
chegam aqui e derrubam tudo.
como fizeram lá na Siméria.

Ela conta que o terreno da
Siméria onde fica o loteamento
do Esqueleto também não tinha
dono. até o dia em que foi todo
mundo despejado.

O loteamento era da com-
panhia brasileira, não sei com-
panhia de quê. Não tinha dono
mas apareceu, não é? Com isso
a gente tem medo de construir
uma casinha melhor e depois
ser mandado embora. Aqui cai
um aguacero de noite. Esta noi-
te choveu muito, eu fiquei de
zóio aberto pensando nas meni-
nas...

Em nóis não, interrompe
a maiorzinha que estava ao lado

esfregando roupa numa bacia.
Nóis sarta pela janela, fico com
medo foi do barraco ir embora.

Bem mais no alto, subindo
quase de gatinhas o barranco in-
greme, está a casa de José Re-
né Borges, enfermeiro em dois
hospitais de Petrópolis. Ele diz
que tem uma história para con-
tar.

Foi uma coisa que nem sei
explicar. Um tal de senhor lá da
Independência, que depois su-
miu. chegou dizendo que vendia
o terreno dele. Eu paguei uma
porção de prestações de cento e
poucos cruzeiros. .Meu lote ia
custar CrS 25 mil. Mas ele não
me deu nenhum documento c
quando fui ver se tinha registro,
não tinha. E eu paguei mas não
tenho recibo.

José Renè contou ainda que
muita gente caiu no mesmo con-
lo, "todo mundo levou prejuízo".
Depois foram à Prefeitura pe-
dir licença para construir um
barraco de alvenaria.

Mas o moço disse que não

pode. Não explicou, mas disse
! que náo pode. Ninguém sabe de

quem é isso. Falam que é do
i príncipe, mas do príncipe acho

que não é não. Um cara lá em-
baixo me disse que o príncipe
visita suas posses, e quando vê
que tem rádio ou aparelhos na
casa ele diz que assim não pode.
Então não é dele, nunca veio
aqui.

Aglomerados de barracos co-
mo o Vai Quem Quer proliferam
em Petrópolis. como as favelas
nas cidades grandes. O terreno
não tem dono. até que surge um
c despeja todos os moradores. A

; exemplo das favelas do Rio, não
\ faltam as batidas policiais, co-

mo revelou uma garotinha que
i rondava com olhos compridos a

casa de seu Renè.
— De noite chega a poli-

cia e cata os nome....

A cada dia a favela do Vai-Quem Quer cresce um pouco.
Para lá vão os que não encontram lugar melhor
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Cartas
Ao Ministro

As pessoas que assistiram à so-
frida criação da Orquestra Sinfôni-
ca da UFRJ, aos inúmeros sacri-
ficios de seu regente fundador, não
poderão ficar em silêncio diante de
uni ato tão irrefletido quanto in-
justo —• a demissão, pelo Reitor da
UFRJ, cio maestro Florentino Dias.
A verdadeira razão da medida —
o Ministro Ney Braga precisa
tomar conhecimento -— foi a
denúncia da falta de pagamento do
salário dos músicos. O maestro Fio-
rcntino Dias tem moral para recla-
mar, porque a mola propulsora da
Orquestra Sinfônica da UFRJ foi
sempre o altruísmo e despreen-
cumento econômico de todos os
seus componentes. Maria Teresa
dal Moro — Rio cie Janeiro.

Concurso fantasma
Como a leitora Maria Emilla

Ktibrusly, fui ingênuo e acreditei
no embuste do Sr Edgard Moura,
que. além de fazer propaganda em
rádio de seu Concurso i fantasma)
de Crônicas Modernas, pelo qualcobra CrS 100, e da ABAC — Ad-
ministradora Brasileira de Arte e
Cultura, ainda se apresentou como
jornalista profissional e associado
da ABI. Expedito Daniel Cordeiro
— Rio de Janeiro.

Estrada
Até pouco tempo atrás quemsaísse de Niterói para a Região dos

Lagos tinha uma alternativa boa
para a passagem por Tribobó: a
chamada Estrada Velha de Maricá
iPendotiba—Rio do Ouroí, de pou-co movimento, em saibro. Logo
depois da posse do atual Governo
do Estado, resolveu-se asfaltar a es-
trada e durante mais de ano houve
grande movimento de homens e
máquinas em sua estreita pista. O
resultado de tanta faina (que não
imagino quanto possa ter custado
aos cofres públicos) foi pequenostrechos cobertos por delgada la-
mina de asfalto e uma grande ex-
tensão esburacadíssima, intransitá-
vel, que nunca mais ninguém cui-
dou de conservar — além da im-
ponente ponte, que liga nada a lu-
gar nenhum.

Como sempre, parece que vai
ficar tudo por isso mesmo. Mas,
como é ano de eleições, valia a
pena uma pesquisa sobre a quan-tidade de votos que vai ter o
Governo numa região que - acre-
dito — pensou beneficiar. Waltércio
D' Aires — Rio de Janeiro.

Displicência
Vi o fac-símile do laudo de ne-

crópsia procedido no cadáver de
Cláudia Lessin Rodrigues. A leitura
do documento traz penosa lmpres-
são sobre os conhecimentos da
nossa lingua, demonstrados porseus signatários. Clamoroso.s erros
de concordância, falhas gritantesna acentuação e na pontuação,tudo de permeio com frases incom-
pletas e ininteligíveis, são clara-
mente visíveis. Custa a crer que
pessoas possuidoras de curso
universitário e, além do mais, ha-
bituadas à lavratura de laudos pe-viciais, redijam com tanta dispa-
cência ou com tão pouca segurança
quando às regras que presidem à
grafia do nosso idioma. Armando
Bello — Rio de Janeiro.

Cabo sem promoção
Desde 12 de dezembro o tele-

fone 248-7011, de nossa empresa
Confecções Ghe Ltda., emudeceu.
Na primeira reclamação obtivemos
a informação de que era um defei-
to no cabo, que demoraria no mini-
mo sete dias. Dia 19, voltamos a re-
clamar e nos informaram que o
conserto do cabo ficaria pronto dia
26. Em 10 de janeiro, informaram
que talvez dia 22. Pelo tempo, esse
cabo já deveria estar promovido.
Manoel Joaquim dos Santos — Rio
de Janeiro.

O supérfluo tabelado
A Sunab investiu contra o

supérfluo chope, e o essencial con-
tinua com seus preços liberados.
Um copo de leite é vendido nos ba-
res ao preço de um litro. Dois ovos.
ao preço de uma dúzia. Os preços
cobrados pelas tintufarias variam
de bairro para bairro. A Sunab já
mudou de nome várias vezes e con-
tinua inoperante. Se dependesse de
nós, acabaríamos com ela. Onofre
Nery Monge — Rio de Janeiro.

Mais um buraco
Moro em ponto turístico, ao la-

do da estação do Corcovado. Os
prédios da Rua Efigéniõ de Sales
têm as portarias voltadas para esta
Rua e as garagens para a rua de
trás, paralela à via férrea. Obras
de remodelação das oficinas, ali,
substituíram um pitoresco chalé e
três imensas árvores por um bloco
hediondo de teto em alumínio de
insuportável revérbero, infligindo
mais de ano de barulho, poeira u
desconforto, tirando o acesso às ga-
ragens, abrindo mais um buraco.

Primeiro, fizeram da rua um
canteiro de obras; depois, enche-
ram-na de postes, dormentes, pe-
dras soltas: por fim, abriu-se a
cratera. Como sindica de meu pré-
dio. igualmente prejudicada, aten-
do ao pedido de condôminos que
tiveram os rádios de seus carros
roubados. Apelei para quem de di-
reito: a Brizon. empreiteira das
obras, a Administração Regional e
a Divisão de Obras de Manutenção
A gentileza é geral, e as promessas
são muitas, todas vãs. Nesta esbu-
tacada Cidade, que diferença faz
mais um? Beatriz Guimarães —
Rio de Janeiro.

"Euclidés na Dinamarca'"
Em seu Artigo de 3/1/78 sobre"Euclidés na Dinamarca", Josué

Montello insiste em que Richard

Wagner Hansen teria há 30 anos
•traduzido Os Sertões "por .simples
gosto literário". Lá está, no fim do
Artigo: "Ninguém pedlú ao Embai-
xador Hansen que traduzisse Eucll-
des da Cunha. Ele próprio tomou
essa iniciativa etc". Ora, não é isso
o que se infere de declarações do
próprio Embaixador, que em entre-
vista concedida a Ivan Junqueira
(O Globo, 27/12/77, pág. 29) terá
dito: "A tradução de Os Sertões pa-
ra o dinamarquês foi pura coin-
eidència. Terminada a II Guerra
Mundial, o.s editores dinamarqueses
ansiavam por abrir as portas da
Dinamarca à literatura mundial
após cinco anos de ocupação e iso-
lamento, ao mesmo tempo em que
desejavam apresentar um trabalho
descritivo sobre o Brasil. Através
da Universidade de Copenhague,
fui então escolhido tradutor e in-
tradutor de Euclidés da Cunha pa-
ra o mundo literário dinamarquês,
e imediatamente aceitei a incubén-
cia".

Não se pode dizer, pois, que"ninguém pedira" obra tão formal-
mente encomendada quão nominal-
mente recomendado fora, pela
Universidade, seu autor, no caso
tradutor. São justíssimas, no mais,
as referências elogiosas do acadê-
mico brasileiro ao diplomata e inte-
lcctual dinamarquês, cujo volume
(Oproeret paa Hoe.ialetten, Wes-
termann, Koebenhavn, 1948) tive
a oportunidade de folhear na Bibli-
oteca Nacional há anos, quando me
interessei, por motivos particulares,
em compulsar quantas edições e
traduções do famoso trabalho
pudesse ter à mão. Relativamente
às traduções, aliás, consigno que a
ABL não possuirá três delas, bas-
tante conhecidas, por ordem crono-
lógica, a sueca, de 1945 ianterior,
portanto, à dinamarquesa, de 1948),
a holandesa, de 1954, e a italiana,
de 1958. Meu interesse por "tantos
Sertões" vinha especificamente da
passagem em que Euclidés, falando
da luta do homem com a suçuara-
na HU, Insulamento no deserto),
chama hemeralopia à cegueira
noturna do sertanejo. Fosse por
que motivo fosse, o helenismo saíra
mal escrito na maioria das edições
brasileiras, hemerolopia, assim
mesmo, com um "o" como sexta le-
tra. erro que pelo menos duas tra-
duções conservariam, a espanhola,
aliás argentina, e a italiana. Res-
tauraram o "a" duas outras, a in-
glesa, aliás americana, e a fran-
cesa. por sinal editada aqui no Rio.
Três, porém, das traduções, a sue-
ca. a dinamarquesa e a holandesa,
saíram-se a meu ver com muita ga-
lhardia da singular dificuldade, tal-
vez por entreverem que naquela
palavra erudita mal grafada podia
estar mais que um erro de grafia,
também um erro de terminologia.
E' que, à época em que se faziam
essas traduções, já era noção cor-
rente em numerosos meios cultos
da Europa que o nome dado pelos
franceses e sob a influência de Llt-
tré à cegueira noturna era antes o
que ie devia conferir à cegueira
diurna, de modo que a hemeralopia
de Euclidés provavelmente se deve-
ria chamar nictalopia, como a cha-
mavam Aristóteles, Plínio, Galeno
e outros, desde a mais remota an-
tlguidade. Nossos tradutores nor-
dicos. entre os quais Richard Wag-
ner Hansen. evitaram o discutível
heienismo de Euclidés e, como de
cegueira noturna se tratava
cegueira noturna lhe chamaram
em suas próprias línguas, Natte-
blindhed na dinamarquesa, natt-
blindhcl na sueca, nachtblindhcid
na holandesa.

Frise-se. a titulo de curiosida-
de. que o nosso Aurélio continua
fiel a Littré. — Fernando Marques
dos Reis — Rio de Janeiro.
N. R.: a carta do Sr remando Mar-
quês dos Reis está sendo publicada
pela segunda vez. Na primeira,
houve cortes que a tornaram inin-
teligível.

Elogio
Como volta e meia saem cartas

de reclamações, outras de contro-
vérsia e algumas até de briga, pen-
so que deve haver vez para aquelas
de elogio.

Assim, quero registrar meu re-
conhecimento à atitude da gerên-
cia do cinema PaJácio. na Rua do
Passeio. Ao chegar em casa. veri-
fiquei ler perdido os meus óculos,
estando certo de que fora naquele
cinema. Telelonei. fui eortesmente
atendido pelo gerente e — surpre-
sa das surpresas — ante as pro-
vidênclas adotadas, 10 minutos
depois era informado de que os
óculos tinham sido encontrados e
se achavam à minha disposição.
A. Almeida — Rio de Janeiro.

[nconlinêneiá
Alguém precisa fazer alguma

coisa contra a total falta de respei-
to da TV Globo para com os seus
vizinhos. Há meses, a emissora está
realizando obras na Rua Von Mar-
tius, sem respeitar o horário entre
7 da manhã e 10 cia noite. Vezes
sem conta, acordo ibem como ou-
tros vizinhos dos prédios próximo-I
às três. quatro horas da manhã,
com o.s insuportáveis ruídos dos
operários, que usam pás, britadei-
ras, e uma série de outros equi-
pamentos.

Ja entrei em contato com a
área de RP da Globo, que me as-
segurou (?) que os barulhos notur-
nos cessariam, mas vejo que foi
apenas para me engambelar que
eles agiram assim.

Espero que esta denúncia pú-
blica contra a incontinència da
Globo consiga deter as pertur-
bações que ela nos inflinge. Iibréia
de Castro Alves — Rio de Janeiro.

Ai cirtiis do» leitores icrão publicada»
só qu.mdo tiverem assinatura, noma comple-
to • legível e endereço. Todos ostns dados
ituao cíflvidímientn verifkados.

Cinema

A MENINA DO
FIM DA RUA
E
A ARTE DE
SOBREVIVER
E/y Azeredo

Jodie Foster
no filme

de
Nicolas Gessner
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filme de suspense cujos
personagens têm respira-
ção própria, independen-
te da pulsação tradicional

do thrüler. Violento, mas de violên-
cia moral: quase inexistem instan-
tes de agressão física, ninguém
morre aos olhos do espectador,
praticamente não há sangue. Con-
ta uma história até certo ponto
misteriosa, mas onde predomina o
mistério que é — principalmente aos
olhos das crianças — a agressivida-
de entre espécimes da mesma raça.
a do homo sapiens. Esses fatores
bastariam para fazer de A Menina
do Fim da Rua um programa no
minimo curioso. Acrescente-se um
roteiro (escrito pelo próprio autor
da novela, Laird Koenig) que pre-fere a simplicidade e a tensão ori-
ginária dos intercâmbios humanos
à voga dos filmes de terror, além
da direção de discreta eficácia de
Nicolas Gessner, que dá à antigui-
dade de contar uma boa história
sem tirar, nem pôr. Mas a equipe
não chegaria plenamente à sua me-
ta sem Jodie Foster. o fenômeno
adolescente do cinema-70.

Sem surpresa, a menina que
posou aos três anos de idade para
um conhecido bronzeador unos-
trando a brancura por trás do shorl
puxado por -um cachorro) é hoje
sucesso internacional, com agenda
repleta de contratos. Não era para
menos: no Festival de Cannes, 1976,
Jody, então com 14 anos, chamou
atenção com três filmes — Taxi
Driver/Motorista de Táxi, Bugsy
Malone/Quando as Metralhadoras
Cospem e A Menina do Fim da Rua.
Nada de surpreendente, portanto,
na segurança de seu comporta-

mento ao longo de toda a projeção
de A Menina, que a tem presente e
com a maior responsabilidade em
todas as seqüências.

Impossível escrever sobre o fil-
me de Gessner e Koenig sem algu-
ma digressão sobre Jodie Foster. O
papel exige um pouco da amargura
e da ambigüidade da prostituta-
lolita de Taxi Driver. A íris de Mar-
tin Scorsese aceita o meretrício co-
mo conseqüência natural do modo
de vida que encontra ao trocar o
lar-modelo no interior pela per-
missividade e agressividade de No-
va Iorque. Uma forma de sobrevi-
ver, de certo modo tão sofrida
quanto a da Rynn Jacobs do livro
de Koenig, preocupada, aos 13
anos. em criar um modus vivendi à
parte do resto da população do
planeta. Apesar do tratamento de
revelação que recebeu por ocasião
do lançamento de Taxi Driver, Jo-
die já tinha 10 anos de experiên-
cia inlcrpretativa (Alice Não Vive
Mais Aqui. Tom Sawyer, filmes dos
estúdios Disney, além de vários
anos de televisão, incluindo incur-
são na série Paper Moon/Lua de Pa-
pel, no papel que celebrizou Tatum
0'Néal). A garota do fim da rua
não vê nenhum interesse no que fi-
zeram as meninas-prodigios do
passado, como Shirley Temple ou
Margaret 0'Brien, acha que as li-
ções estão em toda parte (inclusi-
ve nas colegas de íris que fazem
ponto perto de sua casa em Los
Angeles), tem como exemplares
duas atrizes de grande comando de
cena, Katherine Hepburn e Romy
Schneider, e alimenta a fantasia,
provavelmente passageira, de tor-
nar-sc diretora, fazendo filmes "à

maneira de Liliana Cavani e Lina
Wertmueller", agressivas cineastas
do atual cinema italiano. Mas vol-
temos ao seu filme em questão.

Embora vinculada ao cinema
americano através do patrocínio de
distribuidora, A Menina é produção
canadense-francesa. O diretor
Gessner. dono de longa experiên-
cia e prêmios internacionais na
curta-metragem, é um suíço de ber-
ço i Zurique i e um itinerante por
estúdios de cinema, TV e cinema
europeus. Tais informações expli-
cam, em parte, a fuga de seu fil-
me a alguns dos padrões de thrüler
mais praticados, na atualidade, nos
Estados Unidos. Um diretor de for-
mação hollywoodiana e prestígio
industrial sedimentado talvez não
resistisse ao atual tropismo do ei-
nema-catústrofe (os superefeitos
especiaisi e à tendência a fazer dos
ingredientes de violência instru-
mentos de terror sangrento ou ex-
plosivo. A seqüência mais violenta
do filme é a do hamster: a fim de
intimidar Rynn e seu recém-con-
quistado amigo coxo. o jovem Ma-
rio. Frank Hallett segura o animal-
zinho da menina, vai apertando a
mão e, sempre examinando as rea-
ções dos outros dois. encosta o ei-
garro na cabeça da mascote, antes
de matá-la.

Como Carrie, a Estranha, A
Menina do Fim da Rua tem uma
protagonista diferente (superdota-
da de inteligência, mas sem po-
deres paranormais) e o tema cen-
trai é o mesmo: a intolerância. O
mistério que envolve a não apari-
ção do pai (poeta de preocupações
filosóficas! aos olhos da pequena
cidade à beira-mar e também aos

espectadores, explica-se através da
herança ao mesmo tempo precio-
sa e trágica do personagem ausen-
te: a certeza de que Rynn jamais
encontrará termos de convivência
com a comunidade provinciana e,
por extensão, com o vasto mundo
governado pela idéia de que as cri-
ancas elevem seguir o modelo ado-
tado pelos maiores, a fórmula de
vida testada e aprovada pelos adul-
tos. Certeza que nasce da precoci-
dade, de personalidade hipersensi-
vel da menina ensinada a amar
a liberdade, de sua condição de es-
trangeira (recém-chegada da In-
glatcrrai e de judia. Tanto Carrie
como Rynn sofrem mais depois que
sentem, por alguns momentos, o
gosto da não discriminação pelos
outros. Depois do calor cia convi-
vencia fica mais difícil viver ape-
nas com a temperatura do próprio
corpo. Enquanto o curioso Carrie,
a Estranha se perde ao cair na ar-
madilha do terror pirotécnico, A
Menina do Fim da Rua se encon-
tra do principio ao fim em um
suspense-terror muito contido, fei-
to do inexorável que parece conde-
nar Rynn a um círculo vicioso de
mentiras e pecados menos veniais.

A experiência teatral do escri-
tor Laird Koenig pode ser aponta-
da como origem do cenário quase
único em que se passa A Menina,
Mas a concentração ambiental fa-
vorece o clima dramático e, com
seus conhecimentos de roteiro,
Koenig evita sua transformação em
fator teatralizante. Faltou a Ges-
sner inspiração para desdobrar as
sugestões do roteiro, mas não para

. transferir à tela a linha essencial
do livro. Para o bom resultado pe-
saram o autocontrolc de Jodie Fos-
ter-e as qualidades dos demais ato-
res. Martin Sheen (de Badlands),
está excelente como Frank Hallet,
personagem notoriamente atraído
por meninas inexperientes. Alexis
Smith, veterana dos anos 40 e 50,
também aparece em alto nível co-
mo a mãe de Hallet, senhoria cuja
concepção de propriedade chega ao
ponto de levá-la a intervir na po-
sição dos móveis da casa alugada
aos Jacobs, em cenas que caracte-
rizam de maneira notável a hosti-
lidade em relação à individualidade
dos inquilinos. O jovem Scott Ja-
coby se defende bem no perigoso
papel de Mario Podesta, mágico
ocasional e, com sua perna defei-
tuosa. indivíduo cujo sentimento
de marginalidade propicia o en-
tendimento e a relação amorosa
(problemáticai com Rynn.

A MENINA DO FIM DA RUA (Th. litll»

Girl Who livoi Down th» lan») — Elenco:

Jodie Foster (Rynn), Martin Sheen (Frank),
Alexis Shith (Sra Hallet), Mort Shuman

(Miglloritti), Scott Jacoby (Mario Podesta).

Direção: Nicolas Gessner. Roteiro: laird

Koenig, baseado em sua novela. Fotogre-

fia (cores): René Verzier. Música: Chris-

tian Gaubert. Cenografia: Ronald Fauteux.

Produtor: Zev Braun. Co-produção cana-

dense-francesa, 1976. Distribuição: Co-

lumbia.

Teatro

SNT PREMIARÁ REPORTAGENS
Yan Micludski

J

«Serviço 

Nacional de Teatro acaba de
acrescentar à sua já extensa lista de
concurso mais uma interessante compe-
lição: o Prêmio Van Jafa de Reporta-

gem, destinado a destacar a melhor reportagem
sobre lema ligado ao teatro publicado durante o
ano na imprensa brasileira. Segundo o edital,"poderão concorrer as matérias escritas em lin-
gua portuguesa, publicadas em jornais ou revis-
tas brasileiras, com sede no pais. e que se refi-
ram a jatos, pessoas ou acontecimentos ligados
ao teatro, ocorridos em Território Nacional ou,
se no exterior, a assunto brasileiro, durante o uno
de 1977." Cada candidato poderá concorrer com
alé cinco trabalhos, o prazo das inscrições vai
até 31 de março, o vencedor ganhará CrS 15 mil
em dinheiro, c o SNT reserva-se o direito de pu-blicar a reportagem premiada, podendo também
editar outros trabalhos concorrentes, bem como
utilizá-los em leituras públicas e simpósios.

Em. que pese a atitude de reserva por prin-
eipio que assumi em relação a todos os concur-
sos e júris do SNT a partir do chocante desje-
cho do seu último Concurso de Dramaturgia, não
há como deixar de constatar que a criação de
uma premiação para reportagens sobre teatro é
unia excelente idéia, que vem preencher uma lu-
cuna concreta, e que deveria ser imitada pelos
órgãos da Funarle que cobrem os outros setores
du atividade artística. Sempre pareceu-me in-
justificável que uma promoção de importância
do Prêmio Esso de Jornalismo, que consagra a
qualidade cm tantas categorias do trabalho jor-
nalislico. não se tivesse preocupado em abran-
ger também o jornalismo dedicado à cobertura
do setor cultural e artístico. A iniciativa do SNT
vem corrigir esta injustiça, pelo menos no que
di: respeito ao teatro.

Dito isto, parece-me haver um pequeno erro
técnico no edital do novo concurso, quando ele
prevê que "a inscrição do original configura au-
lorização expressa do autor no sentido de que
a reportagem possa participar das leituras pú-
blicas, simpósios e edições que vierem a ser or-
gànizadqs pelo SNT", e que "ao SNT será. atri-
buido direito de publicação da reportagem pre-
niiada." Ora, se o autor da reportagem pode per-
fcilamenle concorrer ao prêmio por sua própria,
iniciativa, em muitos casos ele não pode dispor
pessoalmente de republicação do trabalho, que
pertence ao órgão de imprensa ao qual ele está
vinculado.

O.s jornalistas interessados podem obter có-
pias, do edital na Divisão de Difusão Cultural do
SNT, Avenida Rio Branco, 179 — S.° andar.

EM UM ATO
Aleluia! Durante a tem-

porada do Mambembão, o
Teatro Experimental Cacil-
da Becker, onde este colu-
nista — e com certeza
também vários dos seus
leitores — passaram por
alguns dos mais memora-
veis suadouròs das suas
vidas, inaugura o seu sis-
tema de ar condicionado. É
verdade que já no segundo
dia de seu funcionamento
a refrigeração estava re-
dtizida, por um defeito, a
um papel pouco mais do
que simbólico: mas é ver-
dade também que poucas
vezes simbolismo foi tão
bem-vindo e apreciado.

Ricardo Bandeira con-
firma para a meia-noite
du próximo sábado a es-
tréia, no Teatro de Bolso
do Leblon, do Teatro Or-
nitorrinco de São Paulo,
com Os Mais Fortes, de
Strindbcrg;. Já o outro es-
petáculo do mesmo grupo,
Teatro do Ornitorrinco
Canta Brecht e Weill, não
estreará hoje, como f o i
divulgado, m a s só na
segunda-feira da semana
que vem, às 21h30m. Os
dois espetáculos serão re-
petidos durante algumas
semanas, sempre nos mes-
mos dias e horários.

O Governo do Estado
está convidando um repre-
sentativo grupo de profissi-
onais de teatro e música
para uma visita às obras,

I quase concluídas, do Tea-
tro Municipal, quarta-feira
que vem.

Deverá sair por estes
dias o Prêmio IBEU de Te-

I atro relativo a 1977. O
campo de escolha está
quantitativamente m u i t o
pobre desta vez, restringiu-
do-se, salvo erro, a uma op-

I ção entre A Morte do Cal-
! xeiro Viajante c Exercício.

També m por estes
; dias, em principio até ama-
, nhã, deve ser divulgado pe-
; Ia Funterj o resultado da
] concorrência para a ocupa-

cão do Teatro Gláucio Gill
de abril a dezembro. Estão
inscritas nada menos de 21
produções.

O SNT criou uma pre-
miação destinada a des-
laçar os dois melhores es-
pcláculos montados thiran-
te o ano nos listados do
Rio Grande do Sul, Paraná,
.Minas Gerais, Bahia e Per-
nambuco, c o melhor es-
petáculo p r o d u z i d o cm
Brasília c ho Ceará. Cada
um deles será contemplado

i com CrS 20 mil. No Rio e
1 cm São Paulo a premiação
; equivalente ,já existe há ai-
, guns anos, com dotação de
! CrS 30 mil para cada uma
! das cinco melhores pro-
1 duções escolhidas cm cada

cidade.

Um excelente lan-
i çamento editorial de Zahar
j Editores: Uma Anatomia

do Drama, de Marti n

Esslin, em tradução d e
Barbara Heliodora.

No próximo dia 10 de
fevereiro, o mundo teatral
vai comemorar o W>
aniversário de nascimento
de Bertolt Brecht. Quem,
no Rio, se candidata a
comemorar condignamente
o dia?

E m b o r a desligado, a
pedido, da direção artística

I do Teatro Castro Alves de
Salvador, Maurice Vaneau
permaneceu na capital bal-

| ana, dirigindo O Auto da
Compadecida, que entrou
em cartaz na semana pas-
sada, no próprio Castro Al-
ves, numa produção d a
Fundação Cultural do Es-
tado, em colaboração com
a Escola de Música e Artes
Cênicas,

Ainda Castro A I ves ,
agora não mais casa de es-
petáculos, mas peça, c não
mais em Salvador, mas cm

! Fortaleza: Castro Alves
; Pede Passagem, de Gitarnl-

eri, está ein cena na Capl-
tal cearense, no Teatro do
IBIiU, numa produção do
Grupo Balaio dirigida por
Marcelo Costa.

Não tem Nome Não, es-
i petáculo do Grupo Teatro
; de Juiz de Fora, estendeu

< até a próxima sexta-feira
| a sua temporada na Casa
i do Estudante Universitário,

só que agora no salão do
| térreo, e não mais no tea-
I tro.
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A lista
do Molière

Já está pronta a lista
quintupla de onde sairá o
nome do artista francês
convidado para o espeta-
culo deste ano da entrega
dos Prêmios Molière: Syl-
vie Vartan, Mireille Ma-
thieu, Joe Dassin, Michel
Sardou e Sacha Distei.

A festa será antecipa-
da este ano para fins de
setembro, de modo a não
coincidir com o períodoeleitoral, principalmente
em São Paulo e Brasília.

Quanto ao Rio, a rea-
lização do espetáculo está
na dependência da aber-
tura das portas do Teatro
Municipal às cameras de
televisão, o que só aconte-
cera se durante as obras
de reforma da casa tive-
rem sido previstas instala-
ções para o equipamento
de transmissão.

Por falar em Molière:
pela primeira vez o espe-
táculo que acompanha a
entrega dos troféus será
levado a Belém.

O roteiro das apresen-
tações do artista convida-
do pela Air France passa-rá a ser, a partir deste
ano, Rio, São Paulo, Bra-
sília, Belém e Manaus.

Mais um
A Liga

Norte-Americana de
Soccer está ganhando
um novo associado —
o Caribous de Colorado,
time de propriedade do
empresário de rock
James Guercio e do
fazendeiro Booth
Gardner.

O Caribous, com
sede em Denver, tem
como treinador o
ex-jogador Dave
Clements, que tem em
sua bagagem passagens
pelo Northern Ireland e
pelo Cosmos.

O time pode não
ter ainda craques em
suas fileiras, mas
certamente os terá
breve, pois dinheiro é o
que não falta: a verba
para o primeiro ano de
funcionamento do clube
é a mesma de quedispõe o Cosmos de
Nova Iorque parao ano de 78.

Zózimo
Na noite do Rio

A noite de sábado do Hippopotamus
abrigava em perfeita harmonia

mas sem confraternizações
os herdeiros de duas

correntes políticas opostas.
Numa mesa, acompanliados das
respectivas mulheres, Paulo

Renato e João Batptista
Figueiredo Filho.

Em outra, Editarão Magalhães
Pinto, com Teresinha.

Ilotla-viva
Será quarta-feira a primeira sessão prive do

filme Chuvas de Verão, de Caca Diegues.
No cooper de Copacabana, na manhã de ontem,

o Embaixador Sérgio Corrêa da Costa, que viaja
de volta a Nova Iorque no dia 2.

O sinal luminoso da entrada do Aterro, no cru-
zamento das Avenidas Beira Mar e Rio Branco, vai
completar a primeira semana apagado, com um
saldo de diversos acidentes.

Chegam ao Rio esta semana o presidente da
Comissão de Relações Exteriores da Conferência
de Presidentes das Universidades da França, pro-
fessor Michel Guillon, e o vice-Chanceler da Uni-
versidade de Salford, John Horlock. Vêm conhecer
o sistema de ensino superior do Brasil, mais pre-
cisamente do Rio, São Paulo e Brasília.

Casamento marcado para breve em Brasilia:
a diplomata Marilu Gurgel Valente e o Conselhel-
ro Luis Felipe Teixeira Soares.

Na platéia do show de Nara Leão na noite de
sábado, o Ministro e Sra. Reis Velloso.

Odile e Paulo Roberto Marinho têm viagem
marcada para Santo Domingo nos primeiros dias
de fevereiro. Depois, 15 dias de esqui em Gstaad.

Presença tão rara quanto ilustre na noite do
Hippopotamus — o jurista Pontes de Miranda.

O espetáculo de Canecão, reunindo Tom, Viní-
cius, Toquinho e Miúcha, segue dia 29 para a Ar-
gentina, onde se apresenta durante o carnaval.
Depois, Rio novamente e, em julho, nova têmpora-
da em Buenos Aires, aproveitando o público bra-
sileiro da Copa do Mundo.

Começa dia 19 no Hotel Nacional a 5a. Couro-
moda, reunindo em 13 andares do hotel 250 ex-
positores e quatro mil compradores nacionais e do
exterior.

Viajaram ontem para Paris pelo Concorde o
Embaixador Dario Castro Alves e Dinah Silveira
de Queirós: uma semana de férias.
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_ Sra Fernanda Colagrossi, que sobe
a serra amanhã para sua

temporada anual em Petrópolis
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LEVANTADO A8AIXADO

Alumínio anodizado ¦ Aço ¦ Nylon269-8397*289-1941
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JEATRO TEREZ/y R/<\ÇHEi,
R. Siq. Campos, 143

- Sobreloja, 235 -1113 ;"

SOATE
DIA 22

Quarta à Dom. às 21 hs. i

amanhã, 11 hs. da noite
Ney Malogro sso

GALVIGIE? SÕFISZPAN

KV.COMCABANA 836 SOB-IOJA
DPTaEXCLUSWO R-HOMEM

INGLÊS
AOS

SÁBADOS
AUDIOVISUAL

INTENSIVO
ÀS7,10,13e16h

**^.T:* '•

NOVAS TURMAS

n EM JANEIRO «

^..

Pros. Vargas. 509(16?
222-5921

L. Machado. 29/317
265-5632

Conde de Bonlim, 297/2?
264-0740

Nao cobramos matricula

TIRE
A ROUPA
EBOA
VIAGEM.
Pertinho de você,
na Av. Beira Mar,
Termas Aeroporto
lhe oferece uma viagem
de prazer e relax.
Sauna, vapor,
massagens,
ducha escocesa,
ducha circular,
manicure, pedicure e
uisqueria.

_E_TERMAS
AEROPORTO LTDA.
Av. Beira Mar N.1
Tel.: 252-8341
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Venda iminente
Voltam a circular com insistên-

cia os rumores cie que uma grande
incorporadora imobiliária estaria
tentando comprar uma fatia subs-
tancial de um clube na Barra da
Tijuca.

As negociações estariam já accr-
tadas, faltando, entretanto, um açor-
do entre os sócios que permitisse a
concretização da venda.

Esse interesse da construtora ex-
plica o desaparecimento de títulos
do clube para compra e venda no
mercado carioca no.v últimos seis
meses.

• • •

investindo
para o futuro
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Cario Ponli

O produtor Cario Ponti, cuja chega-
da ao Brasil estava sendo esperada para
o final de fevereiro, deverá antecipar
sua viagem.

Quer, antes de iniciar os trabalhos
de filmagem no litoral paulista da pro-
dução estrelada por sua mulher, Sophia
Loren, visitar a Bahia, mais precisamen-
te Jorge Amado.

Ponti está interessado na compra
dos direitos autorais para o cinema tle
Tieta do Agreste, embora não tenha
planos imediatos de levar o romance pa-
ra o cinema.

HOMEM DO ANO
A í .vista Le Nouvel Observateur

resolveu deixar sua tradicional linha
austera e partir para o humor: es-
colheu como Homem do Ano de 77
o patriarca bíblico Abrahão.

E justificou: "Sadat foi a Jeru-
salém debater uma dúvida de 40 sé-
culos: a quem Deus teria realmente
prometido Canãa? Como os descen-
dentes de Ismael acham que foi a
eles, e os descendentes de Isaac
acham que foi a eles, o melhor é
beneficiar Abrahão com a dúvida,
pois é — _ isto é ponto pacífico —
o ancestral de todos."

Tudo bem
Caminham bem as negociações

entre a Royal Air Maroc e as auto-
ridades aeronáuticas brasileiras pa-
ra resolver o problema criado por
um vôo não autorizado da empresa,
que pousou no Rio há mais ou me-
nos um mês, vindo de Casablanca
com 80 passageiros.

Até onde se sabe, a empresa será
advertida — sem nenhuma outra
sanção.

ACORDO
DE PAZ

A Bienal de São Paulo
deste ano promete gran-des novidades, além da jáanunciada total reformu-
lação estrutural.

A primeira delas, ain-
da em estudos, seria a an-
têcipação da data de aber-
tura, que passaria de no-
vembro para julho.

A segunda, a adoção
de novos e mais rigorosos
critérios para a fase da
pré-seleção.

E por último, mas nem
por isso menos importan-
te, um armistício na guer-ra que a Fundação Bienal
de São Paulo vinha man-
tendo há vários anos com
alguns importantes críti-
cos de arte do Rio e São
Paulo.

Sem acordo
Já está na Justiça doTrabalho a questão coleti-

va envolvendo jogadores ea direção do Flamengo.
Os jogadores pleiteiamo pagamento do 13.° sala-

rio, e a direção do clube
afirma que a gratificaçãonatalina não é compuísó-
ria, muito menos quandose trata de um jogador de
futebol, possuidor de um
regime especialíssimo de
trabalho — ganha nas lu-
vas para assinar contrato,
gratificação por jogo (no
caso do Flamengo, parti-cipação na renda), e ain-
da recebe 15% do valor
do passe quando troca de
emprego.

A questão será julgada
dia 19, mas promete ir ao
Supremo.
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TECNOLÓGICO
Quem foi à praia

ontem, nas proximidades
da Rua Cupertino Durão,
pôde confirmar: a invasão
tecnológica chegou
finalmente às areias ão
Leblon.

Um grupo de jogadores
de vôlei providenciou
a instalação, à beira
dágua, de uma bomba
de sucção, movida a
gasolina, para regar a
areia da área onde as
quadras estavam
montadas.

A inovação não se
limitava à bomba: havia
algumas áezenas ãe
metros de tubulações
plásticas, além dé um
operador da engenhoca.

Fred Süler
Redaior-Substituto
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COZINHA FRANCESA

EVEREST RIO O pianista 7.é Maria faz o fundo musical neste restaurante do Everest
Rio Hotel, aberto também ao grande publico. Culinária francesa e inter-

nacional. Sugestão: Camarão ao Maitre, flambeado no conhaque, com bechamel e champagne, com
• rroz. E vinho branco Chablis. R. Prudente de Morais, 1.117. Tel.: 287-8282.

ili
E um dos maiores sucessos no setor de ca mes, principalmente quando sa
trata do churrascos num estilo bem ao sabor dos pampas. Também su-

gestões do chef. Instalações confortáveis e perfeito atendimento. De 3.u a domingo, à noite, "Car-

nsvsl Temporão". R. Marciuès de Valença, 83. Tels.: 248-3663/264-6659.

RINCÃO-RIO

OBAOBA - O show "Ziriguidum 78", bolado por Oswaldo Sargentelii, o papa do showbii,

cionaii Mulatas que não Estão no Mapa, merece recomendação especial. É um dos melhore3 espe-
táculos da noite carieca. R. Visconde de Pirajá, 499. Tels.: 287.6899/227-1289.

ORIENTO - Embora milenar, a culinária chinesa é cheia de nuances e mistérios que até
hoje ainda não foram desvendados. Os encarregados do seu preparo e de

sua difusão pelo mundo são mestres imbatíveís em tal arte. Suas receitas tém destaque, com exclu-
sividade, em Copacabana. Rua Bolivar, 64. Tel.: 257-8765.

ArUlMCCIKIU Complexo formado por um bar-ambiente e restaurante típico é a mais
V_*nilNC jllNriM *""" nova opção para os amante da cozinha chinesa. Sob orientação de Chang,

a casa vem obtendo plena aceitação. São 1 ! I pratos, sugestões fora do menu e preço médio por
pessea: sessenta cruzeiros. Rua Montenegro, 288.

Abrindo para almoço, o sugestivo res-
íau rante do Clube f ,av_., mantém

uma clientela seleta, formada por empresários e executivos, que aliam o bem comer com a facili-
dade de acesso ao local. Anexo, bar sofisticado, para seus drinques. Av. Rio Branco, 180/6.° and_t.
Tel.: 224-2092.

Mantém no terceiro anciãr do Aeroporto Interna-
cional do Rio de Janeiro (Galeão) complexo for-

mado por coffee shop, uisqueria e elegante restaurante, com culinária de alta categoria, fina deco-
ração e atendimento correto. Conl eça o Buffet Jumbo Hellen's. Tels. 398-5535 / 398-5538.

O NAVEGADOR/BAR DO CAPITÃO

HELLEN'S INTERNACIONAL

LISBOA À NOITE

A DESGARRADA - £

___W___k_5j&__,. ... _r__t__ml
Uma casa onde a culinária lusitana é impecável, Para tirar a prova
peça um Bacalhau à Gomes Sá e se deslumbre. Diariamente, show

com Paula Ribas, Luiz N'GambÍ, Manoel Taveíra, Maria Tereza Quinta e guitarristas. Garrafeira sele-
cionada. Rua Pomneu Loureiro, 99. Tel.: 255-1958.

A internacional Maria Alei na {também proprietária da casa), Antônio
ampos, mais guitarristas são as atrações na hora do jantar, com

canções aue colocam Portugal bem pertinho da gente. A culinária típica portuguesa exulta ao
mais exigente paladar. Rua Barão da Torre, 667. Tol.: 287-8846.

Dicas para esta seção: 243-0862 (PBX)



PÁGINA 4 D CADERNO B D JORNAL DO BRASIL D Rio de Janeiro, segunda-feira, 16 de janeiro de 1978

Jose Carlos
Oliveira

CUIDADO!
MONOGRAFIA

i NDEI dando umas beliscadas em
/f livros alheios — Os Cães La-

/~f dram, ãe Truman Capote; as 200
Crônicas Escolhidas, ãe Rubem

Braga; Simulacros, de Sérgio SanVAnna.
Tenho ainda em mira A Hora da Estrela,
de Clarice Lispector, e Ana K. — Histoire
d'une Analyse, de Heitor 0'Dwyer de Ma-
ceâo, recém-lançaâo em Paris. Pensava
também nos poemas de Olga Savary (Su-
midouro), cuja torturante reivindicação
de silêncio me assombra. Mas ai ãe mim,
não sei fazer crítica literária; anãei nes-
sa quando era jovem. Hoje, se leio um li-
vro da primeira à última linha, anotan-
do frases, palavras, vírgulas e até corri-
gindo erros de revisão, significa isto que
me entreguei com tal fervor à leitura que
não há jeito de me ter aborrecido ao fa-
zê-lo. Tudo se resumiria então a uma di-
ca tipo Pasquim: "Leiam, o negócio é
bom!" Seria eu, desta forma, o primeiro
crítico brasileiro a conceder estrelinhas
sem necessidade de pô-las ao pé de um
texto justificativo. Ana K. — Histoire
d'une Analyse; Enjeux Pratiques; Paris,
130 páginas. Cotação: -**+**. E nada
mais...

Durante algxim tempo fiz crítica li-
terária para valer, e era feroz. Vi logo
que o hábito me tornaria um masoquista
azedo. Passei à crítica cinematográfica.
Durou pouco. Gosto tanto de cinema que,
se não desabo em sono de urso hiberna-
do antes que o aviso The End apareça na
tela, o filme me deixará necessariamen-
te boas impressões.

Ocorre que essas aproximações por
vias transversas não passavam ãe ãespis-
tamentos. Na verdade me dói o estorna-
go. Estou grávido. Já vem aí um seriado
— ensaio ou monografia ou cronicão, no
qual poderia falar disto e daquilo sem
fugir à preocupação dominante, que é o
meu estar no mundo, aqui e agora, des-
ta maneira e não de milhões de outras.
Não tendo escapatória, vamos escolher
um gênero, adotar um rótulo. Monogra-
fia. A monografia é, ou pretende ser, uma
longa reflexão sobre um tema de interes-
se relativamente restrito. O Mito de Si-
sifo, de Albert Camus; O Menino e o Pa-
lacete, de Thiers Martins Moreira; a in-
serção ãe Augusto dos Anjos na paisagem
nordestina, feita por Ferreira Gullar; etc.
Tudo é monografia.

Se esse gênero não viesse com uma
característica material praticamente in-
variável — volume de poucas páginas,200 no máximo — poderíamos apostar
que o catálogo telefônico nada mais é
que monografia. Em sã consciência, nin-
guém procuraria no catálogo telefônico
uma explicação plausível, cientificamen-
te funãamentaãa, para a existência ãe
objetos voaáores não identificados. Mas
se você deseja o telefone de determinado
indivíduo que vive em determinada ei-
dade, certamente o encontrará no cata-
logo. Se tal inãivíâuo não tem telefone, o
problema é dele. Se, por outro lado, a li-
nha enguiçou e ninguém responãe, a ex-
pertencia nos leva a concluir que caiu
um toro em Brás de Pina, o qual derru-
bou uma árvore, e essa árvore atingiu
uma instalação da Companhia Telefòni-
ca, danificando-a. Se os telefones ficam
mudos, a culpa certamente não cabe ao
catálogo. E também as linhas cruzadas,
os impulsos excedentes, os trotes que
pessoas repulsivas nos passam no meio
Ida noite, xingando a gente de tudo
quanto é nome — nada disso está previs-to na confecção ão catálogo. Enfim, o
melhor é não telefonar nem ser telefona-
ão. Convém que te atenhas à monogra-
fia, o próprio catálogo telefônico, no qual
aliás o famoso Georges Simenon, abrin-
ão uma página ao acaso, pescava os no-
mes áos personagens de seus romances.

È isso aí. Quem for brasileiro me
acompanhe. Nos próximos dias fabrica-remos aqui uma monografia intitulada— Escrever; Mas Escrever o Quê? En-
quanto estivermos entretidos nessa in-
vestigação, ao fim da qual quem sabe en-
contraremos algum motivo capaz de le-
var alguém a escrever alguma coisa, es-
taremos, no ato, escrevenão alguma coi-
sa. E se chegarmos à conclusão de quedefinitivamente não há razão alguma pa-ra alguém escrever seja lá o que for, con-
cluiremos simultaneamente que enquan-
to isso escrevíamos seja lá o que for."Ora, vá...!" áirá um leitor impaciente.
Ora vá o quê? — replicarei. Vá você! An-
áa, vá, telefone! Vamos ver se você con-
segue linha...

(Ei! acho que fiz o prefácio da tal
monografia).

COMPUTADOR INVADE O LA
Joan Kron

Th« New York Time»
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Sem sair da sala, cultura geral, lista do
supermercado e ajuda para pagamento de impostos

POR 

volta de 1985,
prediz um fabri-
cante de apare-
lhos eletrônicos,

a maioria das famílias de
classe média nos Estados
Unidos terá um compu-
tador doméstico. As vanta-
gens serão muitas e a
principal d e s v antagem,
até o momento, é a rede
de tios que haverá dentro
das casas. Pelo menos ai-
guns tipos de computador
doméstico terão que estar
ligados a um aparelho de
televisão por um tipo de
fio e à corrente normal
por outro, tal como os
acessórios opcionais — o
tele-impressor, o relógio
eletrônico, o videojogo e o
telefone interfacial.

Mas nenhuma das 30
mil pessoas que assistiram
ao Show de Inverno dos
Consumidores Eletrônicos,
em Las Vegas, na semana
passada, queixou-se de an-
dar meio de uma multidão
de fios. "O computador
doméstico — a próximanovidade", alardeava uma
revista durante o show. O
computador pessoal ou
doméstico, há pouco tempo
era um item muito caro
para a mania do faça-vo-
cê-mesmo do mercado
americano. Mas os pesqui-
sadores acabaram desço-
brindo que menos da me-
tade dos acessórios jamais
foi montada iritégralmèn-
te. Se fosse, o dono teria
que programar o compu-
tador.

Os produtores descobri-
ram que havia um nume-
ro maior de pessoas inte-
ressadas em computadores
do que de gente capaz de
programá-los. Se não é ne-
cessário um Ph.D. em en-
genharia elétrica parausar um telefone, porque
deveria alguém ser um
programador para lazer
funcionar um compu-
tador? Dos quatro mocie-
los apresentados no show
de Las Vegas, o Videocére-
bro, pelo preço de 500 dó-
lares (Cr$ 8"500, aproxi-
madamente), parece o
mais adequado aos anal-
fabetos eletrônicos. Do ta-
manho de uma máquina
de escrever, o "Videocére-
bro tem um teclado que
pode ser ligado num apa-
relho de TV, sem interfe-
rir na imagem do vizinho.
Dizem os fabricantes que
ter um computador desses
em casa é o mesmo que

contar com Albert Ein-
stein para os serviços de
babá, ou Bobby Fisher pa-ra parceiro de xadrez.

Para fazer o gênio fun-
cionar, basta colocar no
Videocérebro vários pro-
gramas gravados em cas-
settes, com os títulos va-
riados de finanças, análi-
se econômica, administra-
ção de finanças, ensino de
música, professor de Ma-
temática, xaãrez, e assim
por diante. Há firmas es-
pecializadas que produ-zem três programas pormês. Um desses progra-
mas ajudará o contribuin-
tes a pagar seus impostos,
outro não deixará que se
esqueça da remessa de
cartas ou dos cartões de
Natal."Nossos lares serão com-

pletamente computadori-
zados", disse David Chung,
da empresa Umtech."Usaremos o computador
para os trabalhos finan-
ceiros, para impressão de
receitas, cartas, fichas
médicas, reciclagem de es-
tudos e profissões, com-
pras domésticas-, etc".
Sim, tudo isso já sabe, ho-
je, mas o que o compu-
tador precisa fazer primei-ro é dizer às pessoas como
refazer a decoração de
suas casas para o novo
hóspede.

A história da estética
dos equipamentos eletrõ-
nicos domésticos não é na-
da gloriosa. No início,
quando o aparelho de TV
ainda era uma criança,
não era preciso uma sala
só para ele. Quando a cai-

xa de televisão por cabo
começou a fazer parte da
família, a rivalidade não
tardou a aparecer. A in-
compatibilidade de gênios
dos dois processos tornou-
se flagrante. E quando o
gravador vide o-cassette
nasceu, recentemente, não
houve espaço para ele na
raquítica mesa de televi-
são.

E quando um cronôme-
tro é acoplado ao grava-
dor video-cassette, exigin-
do então uma unidade
com capacidade para qua-
tro horas de gravação e
alguns monitores extras,
som estéreo e espaço para
a videoteca, a mesa de
jantar terá que ser recru-
tada. A essa altura, o es-
paço atrás da mesa do vi-
deo parecerá a mesa tele-

Os produtores
americanos prometem

transformar as
casas da classe média

em verdadeiros
fliperamas com

possibilidades variadas
para jogadores

solitários ou em grupo
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fõnica da Casa Branca. E
novos equipamentos es-
tarão chegando, como
uma larga tela de proje-
cão de um aparelho de
TV.

Onde é que os consumi-
dores colocarão os novos
aparelhos que aparecerão
sem cessar? Que farão
com os fios? Os fabricam
tes foram muito questio-
nados durante o slwiv de
Las Vegas. E responderam
que não haverá proble-
mas. Existem mil truques
para camuflar equipa-
mentos. Além disso, de-
senvolveram-se técnicas
de miniaturizaçãò, capa-
zes de deter a proliferação
de peças pela combinação
de funções. A tendência
recente do mercado é por
um rádio no computador,
um computador no rádio,
um relógio no compu-
tador, um computador no
relógio, um aparelho de
TV n u m relógio, um
computador num aparelho
de TV e até um telefone
numa máquina de atender
ao telefone.

AS haverá uma
s i g n i f icativa
redução dos
fios? Uma com-

chamada Moun-
tain Hardware tem um
aparelho que permite a
um computador comuni-
car-se com outras peças
instaladas cm salas dife-
rentes e através da corren-
te elétrica doméstica. A
melhor saída, no entanto,
será um computador-saté-
lite que não terá fios e es-
tabelecerá c o m unicação
com o computador princi-
pai, mas isso por enquanto
é um sonho.

Nada disso, decerto, re-
fere-se aos problemas mui-
to mais complexos do pro-
cessamento eletrônico de
dados, máquinas de ensi-
nar e centros de entreteni-
mento domésticos. O es-
paço da saia de estar do
século XIX foi planejado
para a lareira, a estante
de livros e para a conver-
sação. Os móveis tradicio-
nais não se acomodarão
com o centro de compu-
tadores em que se trans-
formarão os lares do futu-
ro. E mesmo que isso ocor-
ra, papai e mamãe estarão
dispostos a partilhar com
as crianças o tempo com o
computador?

panhia
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MüsicaPopular

SE 0 BRASIL
NÃO FOSSE O

ESTADO DO RIO
CAXAMBU
ERA ROCK

J. R. Tinhorão

Apesar do esforço de alguns ab-
negados pesquisadores reunidos des-
de 1969 em torno do Boletim da Co-
missão Fluminense de Folclore, e, a
partir de 1974, da Revista Flumi-
nense ãe Folclore, a vida popular do
Estado do Rio continua a ser uma
das menos conhecidas do Brasil.

Segundo o historiador Oliveira
Viana, num equivocado prefácio de
1934, para o livro A Planície do So-
lar e da Senzala, do fluminense Al-
berto Lamego Filho, a explicação
para essa pobreza bibliográfica es-
taria no fato da "história fluminen-
se" não ter o "ressôo, a vibração, a
beleza épica da história paulista, da
história pernambucana, da história
riograndense do Sul, mesmo da mi-
neira na sua idade antiga". E porser um povo de vida tranqüilamente
agrária, esse do Estado do Rio, seu
folclore seria "por isso, pobre; os
seus complexos culturais, instabilís-
simos".

Ora, esses conceitos etnografi-
camente tolos de Oliveira Viana po-
diam ser desmentidos pelas próprias
conclusões do autor do livro que
prefaciava, pois ao referir-se ao ca-
ráter dolente da música da planície

fluminense es-
crevia Alberto
Lamego: "Essa
peculiar dolên-
cia no cantar
m a n i f esta-se
quer nas dan-
ças regionais,
quer nas ladai-
nhas e procis-
soes, quer nos

cantos que se ouvem nas fazendas,
vocalizados em trios sonorosos, es-
capando-se dos eitos dos roçados,
nas plantações, nas limpas e nos
cortes, do âmago laborioso dos ca-
naviais. / Dir-se-ia que o humanís-
simo fundo religioso ampliando-se
no colonizador pelo influxo jesuístl-co, alastrou-se-lhe pelas manifesta-
ções musicais, dando-lhe um cunho
inabalável".

Ora, se na verdade a vida cul-
tural do povo fluminense é tão rica
quanto a de qualquer outra região
do país, qual a razão de ter perma-necido praticamente desconhecida
até hoje? A julgar pelos estados
brasileiros citados por Oliveira Via-
na como donos de histórias de gran-de "ressôo", a resposta seria esta:
enquanto São Paulo, Rio Grande do
Sul, Pernambuco e mesmo Minas
partiram para o desenvolvimento
industrial, o Estado do Rio conti-
nuou historicamente preso ao lati-
fúndio empobrecedor da terra do
café e da cana-de-açúcar, gerando
uma pequena elite de decadentes
barões por decreto imperial, e man-
does políticos locais medíocres e
sem imaginação, após o advento da
República. Ora, este tipo de gente,sobre não ter nada de interesse pa-ra a História, é o bastante mesqui-
nho e preconceituoso para não can-
tar e louvar o que têm de melhor
em sua terra, e que é o povo.

Essa injustiça com o povo flu-
minénse, porém, parece que come-
ça, afinal, a ser reparada. E o pontode partida para reparação vem sob
a forma de um excelente disco-do-
cumento intitulado Folclore Flumi-
nense, editado pela Fundação Esta-
dual de Museus do Rio de" Janeiro
com a chancela do Museu da Ima-
gem e do Som. Comparável em im-
portancia apenas aos disquinhos da
série Documentário Sonoro do Foi-
clorc Brasil, produzidos pela Cam-
panha de Defesa do Folclore Brasi-
leiro, do Ministério da Educação e
Cultura (coleta de músicas regio-
nais, já no 22.° compacto editado),
o LP Folclore Fluminense reúne ai-
guns exemplos de músicas de folias,
bênção da farinha de mandioca, de
mineiro-pau, boi jaguará, caxambu,
e de danças como do carangueijo, da
canoa, da cana verde do chiba (ovelho samba rural), recolhidos pe-nosamente com um simples grava-dor portátil em Saquarema, Duas
Barras, Angra dos Reis e Santo An-
tônio de Pádua.

Basta ouvir os 11 temas reco-
Ihidos ao vivo pela pesquisadoraVera de Vives (que assina também
o texto explicativo da contracapa)
para se compreender diante da ri-
qucza rítmica de um caxambu como
o intitulado Cadê Mamãe, porexemplo, como os conjuntos de dan-
cas modernas das discotecas são ri-
diculamente pobres, sem força e
sem imaginação.

O que leva desde logo a uma
pergunta e a uma conclusão: se é
assim, então porque o caxambu não
substitui o rock? Naturalmente por-
que o Brasil é o Estado do Rio do
mundo Ocidental.

CAU

DE UM SEGÍJ
ARE DOS PHO

GRANDES I
A POR FCNCI

>»

São Paulo — Instrução primária,
às vezes incompleta, nenhum
preparo para lidar com o público,
inaptidão para serviços melhores,
salários médios de CrS 2 mil e
uma jornada diária de oito horas
de trabalho. Este é o perfil dos
500 homens que trabalham na
segurança das lojas dos seis
maiores magazines de São Paulo
para atender a média mensal de
150 ocorrências de furto, estelionato
e desentendimentos. Esses
desentendimentos, segundo eles,
são mais freqüentes com
funcionários das lojas do
que com os clientes.
— Só o fato de uma grande loja
ter um corpo de segurança já
evita muito prejuízo. Isso deve
até dar algum lucro. Mais do que
os clientes, a gente enfrenta
problemas com os funcionários.
Acho mesmo que metade dos
problemas das grandes lojas é
causada pelos funcionários —
garante o Sr Décio Gamella, há
sete anos chefe de segurança da
Mesbla, no Shopping Center
Ibirapuera.
Os métodos de ação dessa polícia
privada, cada dia maior, variam de
loja para loja, às vezes dentro
da mesma organização. Quase
sempre os vigias de loja ficam
espalhados pelos corredores e
seções, vestidos de terno e gravata

e em posições e situações que os
identificam prontamente para
qualquer observador um pouco
mais atento. Eles ficam observando
os clientes e acompanham as
pessoas consideradas suspeitas.
— Nós enfrentamos pequenos
roubos, furtos de miudezas, cheques
de talões roubados passados com
identidades falsas, cartões de
crédito roubados ou perdidos,
pessoas de posses que roubam
por prazer e já tivemos até mesmo
o caso de um juiz que foi apanhado
tentando levar um cachimbo —
conta o Sr Gamella.
Segundo ele, "o juiz acabou pagando
o cachimbo, CrS 259, com um
cartão de crédito Mesbla."
Na Loja Mappin, a mais movimentada
da cidade, existem 60 vigias de loja
em épocas normais. No fim do ano,
foram contratados outros 40 vigias.
O trabalho desses funcionários é
essencialmente preventivo, como
orientação das pessoas através
dos congestionados corredores e
prestação de informações, além da
eventual ação em caso de tumulto ou
incêndio.
Segundo um dos diretores do
magazine, a discrição é a primeira
norma a ser recomendada aos
vigilantes do Mappin, que devem

resolver os problemas, sempre que
possíveis, diretamente na seção com

i o gerente encarregado do setor. Só

os casos graves devem ser
encaminhados à delegacia. As pessoas

que são classificadas como
cleptomaníacas devem ser tratadas
como a lei manda: "Como
irresponsáveis criminalmente, pessoas

doentes".
As grandes lojas mantêm listas de
clientes que já emitiram cheques
sem fundos ou falsificados, bem como
um controle regular de cartões de
crédito perdidos ou extraviados.
Cópias xerox de fotos de fichas dos
criminosos mais atuantes ou

procurados são sempre mostrados aos
vigilantes, caixas, vendedores e
gerentes. Os roubos mais freqüentes
são aqueles em que os clientes tiram

objetos das prateleiras, com uso de
malas com tampas falsas, pacotes,
jornais ou quando entram no provador
com muitas peças de roupa e saem
vestindo uma peça furtada por baixo
da roupa normal.
Um rápido levantamento realizado nas
fichas mantidas pelas polícias
privadas das lojas paulistas revelou
que as mulheres são mais ativas que
os homens e as crianças. Nos dias
especiais, semanas especiais, ou fim
de ano, a incidência de furtos aumenta
na mesma proporção do movimento
e quase sempre a pessoa apanhada
em flagrante aceita um acordo
paga a mercadoria e sai sem fazer
escândalos. Os maiores problemas,
dizem os policiais são causados pelos

de

cleptomaníacos, que se recusam a
mostrar o produto do furto e só
costumam acalmar com a ameaça
se chamar a segurança pública.
Outro detalhe importante descoberto
nas fichas das pessoas já
apanhadas em flagrante: é grande o
número de estrangeiros.
Algumas lojas da cidade,
desacreditando da ação policial
fizeram neste fim de ano um acordo
com os principais grupos de
trombadinhas da região. Foi o caso
da Mesbla, que após deter o
trombadinha conhecido como Russo
resolveu tentar um acordo e, pelas
informações do seu chefe de
segurança, Sr Décio, "nunca mais
fomos importunados por eles".

Nem sempre a ação da segurança
termina em conflitos. Houve o caso
de um rapaz apanhado roubando
um barbeador elétrico. Sua mãe,
cliente preferencial da casa, pagou a
nota e o rapaz foi dispensado. O pai,
no dia seguinte, foi chamado e soube
que seu filho alegou como motivo
do roubo o fato de presenciar, em casa,
as brigas do casal e por não estar
contente com seus atuais amigos
viciados em maconha. A carta enviada
pelo casal, meses depois, agradecendo
a ajuda, está agora misturada
num gaveta de arquivo de
segurança com fichas de
estelionatários, ladrões, vendedores
da própria loja apanhados em
flagrante e documentos perdidos.
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AS SUGESTÕES DE PARIS
TÊM BOLSO CANGURU E
MAURAS COMO DESTAQUES

Sobre os ombros, blazer de madras, em gabardine de algodão cru.
Vestidò-berniudã, bolso canguru, nas cores rosa, caqui, quadriculado,
pode ainda ser encontrado em cambraia. Suéter de baetilha,
natural; rosa, caqui ou azul. Camisa de jogador de beisebol,
lambem de algodão cm. disponível nas cores rosa, caqui c azul.

ragsaiBSBa^^
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O Gabinete
do Di"

Oaligari,
de Robert

Wiene,
que faz

programa
duplo com

O Anjo
Azul,

inicia hoje
a semana

do cinema
alemão no
Novo Pax

CRUELDADE MORTAL (Brajileiro), de lulz Paulino dos San-
tos. Com Jofre Soares, Marieta Severo, Maurício do Va-
le, Uva Nino, Ema noel Cavalcanti e Jaime Barcelos. Cine-
ma-2 (Rua Raul Pompéia, 102 — 2*17-8900), lido-1 (Praia
do Flamengo, 72 — 245-8904): 14h40m, 16h30m, 18li20m,
20hl0m, 22h. Ricamar (Av. Copacabana, 360 — 237-9932):
16h, 18h, 20h, 22h. (18 anos). Um velho nordestino so-
litário, da vida pacata, é linchado publicamente, sem
socorro, por pessoas movidas por suspeita sem base. His-
tória baseada em ocorrência verídica do Grande Rio.

A MENINA DO FIM DA RUA (The Littlo Girl Who Lives
Down the Lane), de Nicolas Gessner. Com Jodie Pôster,
Martin Sheen, Alexis Smith e Mort Shuman, Cinema-1

(Av. Prado Júnior, 286 — 275-4546), Studio-Paissandu (Rua
Senador Vergueiro, 35 — 265-4653), Cinema-3 (Rua Con-
de de Bonfim, 229): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (18 anos).
Menina solitária, filha de um poeta, defende-se com to-
dos os meios contra a intrusão de pessoas que pretendem
ditar sua maneira de viver ou a ameaçam fisicamente. Fil-
me de suspenso baseado na novela de Laird Koenig. Pro-
dução canadense-francesa, com participação americana.

•*•
DIAMANTES (Diamonds), de Menahem Golan. Com Robert
Shaw, Richard Roundtree, Barbara Seagull, Shelley Win-
ters e Shai K. Ophir. Palácio (Rua do Passeio, 38 — . . .
222-0838): 13h40m, 15h45m, 17h50m, 19h55m, 22h. (14
anos). História dc assalto: execução de um plano para
roubar diamantes guardados em Tel Aviv sob complexo
sistema de segurança. Produção israelense, com partici-
pação americana.

ORCA, A BALEIA ASSASSINA (Orca), de Michael Ander-
son. Com Richard Harris, Charlotte Rampling, Will Shamp-
son e Bo Derek. Odeon (Praça Mahatma Gandhi, 2 —

222-1508), Ópera-1 (Praia de Botafogo, 340 - 246-7705),
Roxi (Av. Copacabana, 945 — 236-6245), Tijuca (Rua Conde
de Bonfim, 422 — 288-4999): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
13h30m, 15h30m, 17h30m, !9h30m, 21h30m. Santa Alice

(Rua Barão de Bom Retiro, 1 095 — 201-1299), Rosário

(Rua Leopoldina Rego, 52 - 230-1889): 15h, 17h, 19h,

21 h. (10 anos). Um capitão de navio de pesca e uma

bióloga se unem à procura de uma baleia-assassina. Pro-
dução ítalo-americana.

SINBAD CONTRA O OLHO DO TIGRE (Sinbad And lhe Eye
of *he Tiger), de Sam Wanamaker. Com Patrick Wayne,
Taryn Power, Margarst Whiling e Jane Seymour. Pathé

(Praça Floriano, 45 — 224-6720): de 2a. a 6a., às 12h,
Uh. 16h, 18h, 20h, 22h. Sábado e domingo, a partir
das 14h. Roma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá, 371 —

287-9994), Bruni-Copacabana (Rua Barata Ribeiro, 502 —

255-2908), Bruni-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 370 —

268-2325), Paratodos (Rua Arquias Cordeiro, 350 — . . .
281-3628): 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. (14 anos). Avenlura
fantástica livremente adaptada de parte da história de
Simbad, o Marujo. Produção americana.

ESCOLA PENAL OE MENINAS VIOLENTADAS (Brasileiro)
de Antônio Meliande. Com Meiry Vieira, Zilda Mayo, Ni-
cole, Zélia Martins e Aríete Moreira. Plaia (Rua do Pas-
seio, 78 - 222-1097): de 2a. a 6a., às 10h30m, 12h20m,
UhIOm, lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m. Sábado e do-

mingo, a partir das UhIOm. Coral {Praia de Botafogo, 316
- 246-7218): 14li, 17h50m, !9h40m, 21h30m. Art-Copa-
cabana {Av. Copacabana, 759 — 235-4895), Art-Tíjuca

(Rua Conde de Bonfim, 406 - 288-6898), Art-Méier (Rua
S. Rabelo, 20 - 249-45441, Art-Madureira (Shopping Cen-
ter de Madureira): I5h20m, 17h, lBh40m, 20h20m, 22h.

{18 anos). Prostitutas sofrem castigos desumanos em co-
lónia penal dirigida por freiras. História com pretensões
eróticas e alguns ingredientes de filme policial.

Jofre Soares e Marieta Severo em Crueldade Mortalfilme de Luiz Paulino dos Santos, baseado num fato verídico extraídoda crônica policial da cidade

REAPRESENTACÕES GRANDE RIO
UM REVOLVER NA MÃO DO DIABO (Una Colt in Mano
ai Diavolo), de Frank G. Carrol. Com Robert Wood, Wil-
liam Ber ger, George Wang e Fiorella Manno. Programa
complementar: O Magnífico Boxeador de um Braço só.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 - 222-6327): de 2a. a 5a.,
às 12h, 15h20m, 18h40m, 20h30m, 6a. a domingo, às
I3h50m, I7hl0m, 20h30m. (14 anos). Western italiano ten-

do como protagonista um pistoleiro empenhado em rea-
bilitar a memória de um velho que fora seu companheiro
de prisão. Produção italiana.

O MAGNÍFICO BOXEADOR DE UM BRAÇO SÔ (Zatoichl
and the One-Armed Swordsman) de Hsu Tseng-Hung €
Yasuda Kimiyoshi. Com Wang Yu, Shintaro Kalsu e Wang
Ling. Programa complementar: Um Revólver na Mão do
Diabo. Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 - 222-6327): de 2a. a
5a., às I2h, 15h20m, 18h40m, 20h30m. 6a. a domingo,
às 13h50m, 17hl0m, 20h30m. (18 anos). Avenlura reto-
mando um conhecido personagem: o espadachim (agora
também boxeador) de um só braço.

OS PECADOS DE MADAME BOVARY (I Peccati de Madame
Bovary), de John Scott. Com Edwige Fenech, Franco Res-
sei, Gerhard Riedman e Peter Carsten. Império {Praça Ma-
rechal Floriano, 19 - 224-5276): 14hl0m, lóh, 17h50m,
19h40m, 21h30m. (18 anos). Nova adaptação do romance
de Gustava Flaubert, Madame Bovary. Na França de 1870,
Emma Bovary, casada com um médico de província, $o-
nha com vida de luxo e paixões, acumulando dívidas e
envolvendo-se em ligações amorosas condenadas i frus-
tração. Produção ítalo-alemã.

CONTINUAÇÕES
NEW YORK, NEW YORK (New York, New York), de Martin
Scorsese. Com Üza Minnelli, Robert de Niro, Lionel Stander,
Barry Primus e Mary Kay. Veneza (Avenida Pasteur, 184 —

226-5843), Tijuca-Palace (Rua Conde de Bonfim, 214 —

228-4610): 14h, 16h35m, 19hl0m, 21h45m (14 anos). Musi-
cal com números celebrizados pelas orquestras de Glenn
Miller, Tommy e Jimmy Dorsey, Benny Goodman e outros,
na década de 40, e quatro canções novas de John Kander e
Fred Eb. Coreografia de Ron Field. Uma cantora e um
saxofonista se apaixonam durante as comemorações da
vitória sobre o Japão. Com as mudanças do gosto popular
ele tem oportunidade de formar seu próprio conjunto e tè-la
como lady crooner. O casamento é abalado quando ela fica
famosa gravando um tipo de música que ele despreza.
Produção americana. A julgar pelo horário, a versão ori-
ginal (153 minutos) sofreu redução. ¦^¦•^C-^C-^C

ULTIMO MAGNATA (The Last Tycoon), de Elia Kazan.
Com Robert de Niro, Tony Curtis, Robert Mitchum, Jeanne
Moreõu, Jack Nicholson, Donald Plesence, Ray Milland, Da-
na Andrews e Ingrid Boulting. Caruso (Av. Copacabana,

362 - 227-3544), Comodoro (Rua Haddock Lobo, 145 —
246-2025): 14h30m, 16h55m, 19h20m, 21h45m (18 anos). O
último (inacabado) livro de F. Scott Fitzgerald, autor de
O Grande Gatsby, chega ao cinema em adaptação de Ha-
rold Pihter. História ambientada em Hollywood, nos últimos
anos 30 e final da década de 40. De Niro interpreta um
írande produtor, Monroe Stahr, dedicado e criar sonhos
para milhões de espectadores, mas incapaz de solucionar
;eus próprios dilemas existenciais. Produção americana.-k-K-K

VERDADES E MENTIRAS (F for Fake), de Orson Welles. Com
Orson Welles, Oia Kodar, Elmyr de Tory, Clifford Irving
e Edilh Irving. Jóia (Av. Copacabana, 680 — 237-4714)
14h40m, I6h30m, 18h20m, 20hl0m e 22h (14 anos). Filme
sobre falsificadores de arte e a falsificação produzida pelos
artistas no ato de criar. "A verdade é uma mentira que
nos fdz 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 e outros mestres, o falsificador da
oiografia de Howard Hughes (Irving) e a húngara Oja
Kodar, modelo do Picasso e cúmplice de um falsificador
de obras do gênio. ->t->C^r;

O TRAPALHÃO NAS MINAS DO REI SALOMÃO (brasileiro),
de J. B. Tanko. Com Renato Aragão, Dedé Santana, Mus-

sum, Francisco di Franco, Vera Setta, Wilson Grey, Mo-

nique Lafond e Milton Vilar. Vitória (Rua Senador Dantas,

45 - 242-9020), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva, 391 —

287-4524), São Luiz (Rua Machado de Assis, 74 - 225-7679),

Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 — 246-7705), Carioca (Rua
Conde de Bonfim, 338 - 228-8178): 13h40m, 15h20m, 17h,
18h40m, 20h20m, 22h. Imperator (Rua Dias da Cruz, 170

249-7982), Olaria: de 2a. a 6a., às 14h50m,

16h30m, 18hl0m, 19h50m, 21h30m, sábado e domingo, a

partir das 13hl0m. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseca,
54 - 390-2338): 13hl0m, 14h50m, 16h30m, 18hl0m, 19h
50m, 21h30m. Baronesa e Vitória (Bangu): 14h50m, 16h30m,
I8hl0m, 19h50m, 2lh30m (livre). Os trapalhões Aragão «
Santana ganham a vida simulando ferozes brigas, enquanto
um terceiro sócio, Mussum, toma o dinheiro dos otários.
Acreditando na valentia, Monique contrata os três para
uma expedição às minas do Rei Salomão, a fim de pro-
curar seu pai, um arqueólogo desaparecido. Comédia na
linha de Simbad, o Marujo Trapalhão, do mesmo produ-
tor-diretor. MM

TERROR NA MONTANHA-RUSSA (Rollercoastar), de James
Goldstone. Com George Segai, Richard Widmark, Timothy
Bottoms, Harry Guardino, Susan Strasberg e Henryy Fonda.
Melro-Boavista (Rua do Passeio, 62 — 222-6390), Rio (Rua
Conde cie Bonfim, 302 — 254-3270), Rio-Sul (Rua Marquês
de S. Vicente, 52 - 274-4532): 14h20m, !6h40m, 19li,
21h20m, Condor-Copacabana (R. Figueiredo Magalhães, 286

255-2610): 15h, 17h20m, I9h40m,'22h (14 anos), Um
assassino anônimo planeja uma série de atentados a par-
quês de diversões através dos Estado» Unidos, com o
objetivo de obter 1 milhão de dólares. Produção ameri-
cana. ic

05 MELHORES DE 77 - Exibição de Aguirre, a Cólera dos
Deuses (Aguirre Der Zorn Gottes), de Werner Herzog. Com
Klaus Kinski, Ruy Guerra, Helena Roio, Cecilia Rivera, Peter
Heiling e Eduard Roland. Lido-2 (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos). Realização
do diretor (alemão ocidental) de O Enigma de Kaspar Hau-
sor. Aguire, que integra o grupo do conquistador espa-
nhol Pizarro na Améria do Sul, à procura do Eldorado, tenta
criar uma dinastia na selva amazônica. ->t^-^-->t-)t

O ANJO AZUL (Der Blue Engel), de Josef Von Sternbergl
Com Marlene Dietrich, Emil Jannings e Hans Albers. Novo
Pax (Rua Visconde de Piraiá, 351 — 287-1935): 15h, 17h
40m, 20h20m. (18 anos). Um professor puritano se apai-
xona por uma cantora de cabaré, torna-se um titere em
suas mãos e entra em decadência. Em prelo e branco.
*****

GABINETE DO DR CALIGARI (Das Kabinet des Or Ca-
ligari), de Robert Wiene. Com Werner Kraus, Conracl
Veidt e Lil Dagover. Novo Pax (Rua Visconde de Pirajá,
351 - 287-1935): 14h, 16h40m, ]9h20m. (14 anos). Pro-
dução alemã do cinema mudo, em primeira exibição na
versão sonorizada. O Dr Caligari e Cesare, que ele apre-
senta em estado sonambúlico, são atrações em um parque
de diversões. Sob o domínio de Caligari, Cesare comete
os assassinatos envoltos em mistério. -K*k"A'-K*

BRANCA DE NEVE E OS SETE ANÕES (Snow White and
the Soven Dwarfs), desenho animado de longa metragem
de Walte Disney. Condor-Largo do Machado (Largo do Ma-
chado, 29 - 245-7374): 14h, 15h40m, ]7h20m, 19h, 20h
40m, 22h20m. (Livre). -*V"*V"K

Ã NOVA TRANSA DA PANTERA COR-DE-ROSA (The Pink
Panther Slrikes Again), de Blake Edwards. Com Peler Sei-
ers, Herbert Lom, Colin Blakely e Leonard Rossiter. New
Alaska (Av. Copacabana, 1 241): 13h, 15h, 17h, 19h, 21h.
23h. (10 anos). Quarta comédia da série (americana) com
Sellers no papel do desastrado Inspetor Closeau. Seu ex-
chefe, que ele fez enlouquecer, comete os maiores desa-
tinos na tentativa de matá-lo. "jV*

CANDELABRO ITALIANO (Rome Advcnture), de Delmer Da-

ve.s Com Troy Donahue, Angie Dickinson, Rossano Brazzi

e Suzanne Pleshette. Bruni-Grajaú (Rua José Vicente, 56 —

268-9352): 15h, I7h, 19h, 21h. (14 anos). Produção ame-
ricana filmada na Itália. ^

NITERÓI-

FESTIVAL WALT DISNEY - Exibição de Aventuras na Neve

(The Snowball Express), de Norman Tokar. Com Deon

Jones, Na ney Olson, Hcrry Morgan e Keenan Wynn. Ca-

pri (Rua Voluntários da Pátria, 88 — 226-7101): lóh, 17h
50m, 19h40m, 21h30m. (Livre). Até amanhã, -fc

O GRANDE BÚFALO BRANCO (The White Buffalo), de Lee
Thompson. Com Charles Bronson, Kim Novak, Jack Garden,
Will Sampson e Clint Walker. Programa complementar:
Aeromoças Travessas. Orly (Rua Alcindo Guanabara, 21): de
2a. a 5a., às 10h30m, 14h, 17h30m, 19h20m. 6a. a domin-

go, a partir das 14h. (14 anos). Produção americana. Bron-
son interpreta um caçador que persegue um terrível bú-
falo hranco. *jç

DRIVE-IN

FACE A FACE (Ansikte mot Ansikte), de Ingmar Bergman.

Com Liv Ullman, Erland Josephson, Kari Silwan, Aino Taube

e Gunnar Biornstrand. Ilha Aulocine (Praia de São Bento
— ilha do Governador): 20h30m, 22h30m. Lagoa Drive-ln

(Av. Borges de Medeiros, 1 426 - 274-7999): 20hl5m,
22h30m (18 anos). Fotografia de Sven Nykvisl. Música de
Mozart. Uma psiquiatra que se considera perfeitamente
segura de si — e que supre temporária ausência do marido
com um amante — cai de repente em um caos psíquico. Vai
morar por algum tempo com os avós, na casa onde pas-
sou a infância, onde fantasmas do passado, aliados a
frustrações do presente, levam-na à beira do suicídio.
Produção sueca. Até amanhã no Ilha Aulo-cine e até quar-
Ia no Lagoa Drive-ln. -fc***-^

CINEMA-1 - A Menina do Fim da Rua, com Jodie Foster.
Às I4h, lóh, lBh, 20h, 22KJ18 anos.) Até domingo.
DRIVE-IN ITAIPU - Pàpillori,: corri /Dustín Hoffmari. As
20h30m, 22h30m. (18 anos.) Até amanhã.
ALAMEDA - O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, com
Renato Aragão. Ãs 14h50m, 16h30m, 18hl0m, !9h50m
21h30m. (Livre.) Até domingo.
CENTER - Branca de Neve e os Sete Anões, desenho ani-
mado de Waller Disney. Ãs 14hl0m„ lóh, 17h50rn, 19h
40m, 21h30m. (Livre.) Até domingo.
CENTRAL — O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, com
Renato Aragão. Às 13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m, 20h
20m, 22h. (Livre.) Até domingo.
ÉDEN — Escola Penal de Meninos Violentadas, coi~Mc7íy
Vieira. Às 14hl0m, lóh, 17h50m, 19h40m, 21h30m. (18
anos.) Até domingo.

ICARAÍ — Orca, a Baleia Assassina, com Richard Harris.
As 14h, lóh, I8h, 20h, 22h. (10 anos.) Até domingo.
NITERÓI - Orca, a Baleia Assassina, com Richard Harris.
Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (10 anos.) Até domingo.
DUQUE DE CAXIAS
PAZ - O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, com Re-
nato Aragão. Programa complementar: O Corsário Negro.
Às )3h, 16h20m, 19h40m. (Livre.) Até domingo.
PETRÓPOLIS
DOM PEDRO - Branca de Neve e os Sete Anões, dose-
nho animado de Walt Disney. Às 14hl0m, lóh, ]7h50m,
19h40m, 21h30m, (Livre.) Alé sexta.
PETRÓPOLIS - O Trapalhão íaTMiiiaTToTeTirio^
com Rcanto Aragão. Às 14h50m, 16h30m, 18hl0m, 19h
SOm, 21h30m. (Livre.) Até amanhã.
CASABLANCA - Sinbad contra o oThTdõTgreTTc^pã-
trick Wayne. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h. (14 anos.) Até
domingo.

TERESÓPOLIS^
ALVORADA - Exorcista II: Ò" Herege, com Linda Blair.
As 20h, 22h. (18 anos.) Até amanhã. Matinê: Festival
Pernalonga. Às 15h. (Livre.) Até amanhã.

007 - O ESPIÃO QUE ME AMAVA (Tha Spy who Loved
me), de Lewis Gilbert. Com Roger Moore, Barbara Bach,
Curd Jurgens, Richard Kiel e Caroline Munro. Scala (Praia
de Bolafogo, 320 - 246-7218): 14h30m, I6h55m, 19h20m,
21h45rn (14 anos). Décima aventura da série James Bond,
agera enfrentando o arquivilão Stromberg, qua procura
desencadear nova guerra mundial a fim de reconstruir o
inundo seguindo seu modelo pessoal. Produção inglesa.
***

O OUTRO LADO DA MEIA-NOITE (The Other Side of Mid-
night), de Charles Jarrolt. Com Marie-France Pisier, John
Beck, Susan Sarandon, Raf Valone e Clu Gulager. Rian
(Av. Atlântica, 2 964 - 236-6114): 14li50m, 17h55m, 21 h
|18 anos). Versão do best soller de Sidney Sheldon. Drama
romantico-melodramático qce tem inicio às vésperas da II
Guerra Mundial e termina no pós-guerra. Noelle, humilhada
e menosprezada pelo homem que ama, Larry, faz da vin-
gança a principal razão de sua vida, ligando-se a um
grego milionário, Demeris, que a conhece quando estrela
de cinema. A morte da mulher de Demeris leva Nosüe
e Larry ao banco aos réus. Produção americana, -fc

EXTRA

OS 12 TRABALHOS DE ASTERIX (Lei 12 Travoux d'Aslerix),
desenho animado de longa metragem, produzido por René
Goscinny Alberlo Uderzo e Georges Darçjaud. Leblon-1
(Av. Ataulfo de Paiva 391 — 227-7805), Copacabana
(Av. Copacabana, 801 — 255-0953), América (Rua Conde
de Bonfim, 334 - 248-4519;: 13h40m, 15h20m, I7h, I8h
lOrn, 20h20m, 22h. Astor (Rua Ministro Edgar Romero,
236): I4h50m, 16h30m, 18hl0m, 19h50m, 21h30m (livrei.
Desenho francês dublado em português. Asterix e Obelix,
dois audazes gauleses, aceitam o desafio do imperador
romano: enfrentar 12 provas d« um Hércules. -K"K-K

HOMENAGEM A CINÈDIA (IV) _ Exibição de
Lábios sem Beijos (brasileiro), de Humberto
Mauro. Com Lelita Rosa, Paulo Morano, Didi
Viana, Tamar Moema e Máximo Serrano. Com-

plemento: Memória do Carnaval, de Alice Gon-
zaga Assaf. Hoie, às 18h30m, na Cinemateca
do MAM. Entrada franca.

7." SEMANA DO CINEMA ALEMÃO (I) - Exibi"-

ção de Convidados do Verão (Sommergaste), dc
Peter Stein. Com Sabína Andreas, Edith Clever e
Eberrhard Foik. Hoje, às 22h30m, no Novo Pax.
Entrada franca para os sócios do MAM a ICBA.
Patrocínio do Consulado-Geral da Alemanha.
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Música
JACQUES KLEIN - Recital do pianista interpretando Sc-
nata em Dó Sustenido Menor Op. 27 n.° 2 — Ao luar,
de Beethoven, Sonata em Dó Maior Op. 53 — Aurora,
de Beethoven, e 24 Prelúdioi Op. 28, de Chopin. Concha
Verde do Morro da Urca. Hoie, às 21 h. Ingressos i CrS
50,00, incluindo a passagem alé o Pão de Açúcar. À
venda na Livraria Muro (R. Visconde de Pirajá, 82), na
Modem Sound (Rua Barata Ribeiro, 502) e na estação
da Praia Vermelha.

Show
GRUPO ALMÔNDEGAS - Show do conjunto gaúcho for-
mado por Kledir (violão, flauta e vocal). Kleiton (violão,
harmônica, vocal, violino e percussão), Gilnei (bateria ¦

percussão), João Batista (contrabaixo e vocal) e Zé Flávio
(viola de 12 cordas, craviola, violão e vocal!. Teatro da
Galeria, Rua Senador Vergueiro, 93 (225-8846). Às 2as. o
3as.-feiras, às 21h30m. Ingressos a Crí 60,00 e Cr$ 40,00,
estudantes. Até dia 31.

NOITADA DE SAMBA — Apresentação de Nelson Cava-

quinho, D Ivone Lara, Xangô da Atangueira, Baianinho,

Zeca da Cuíca, o conjunto Exporta Samba e mulatas.
Teaíro Opinião, Rua Siqueira Campos, 143. Todas as se-

gundas-feiras, às 21h30m. Ingressos a CrS 80,00 e Cr$

50,00, estudantes. Hoje, como atrações especiais, Haroldo

Santos e a dupla Mati e Malu.

VISANDO ÀS RAIZES — Show do grupo Tarsis, formado

por Nelson Weílington, Fernandinho' e Ophelio Walvy (vio-
lões e vocais), Mário César (percussão), Enio Santos (baixo
acústico), Nando (bandolim e vocal), Mazinho Falcão (flau-
ta), Fernando Veloso e Sílvia (vocais). Como convidado es-

pecial, o grupo Maria Déia. Teatro do Sesc, da Tijuca.

Rua Barão de Mesquita, 539 (288-6197). Hoie c amanhã,

às 21 h. Ingressos a CrS 40,00 e CrS 20,00, comerciários.

Hoje, espetáculo par» a classe teatrai.
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OS FILMES DE HOJE

O romântico Esta Mulher É Proibida fica disparado à frente de
seus mais próximos competidores, no programa de hoje: o épico de

guerra Revolta, o western Matar por Devei- c a aventura
A ÍHisLoria de Elza. A comédia A Louca Máquina do Amor

pode ser vista por suas atrizes
A HISTÓRIA DE ELZA

TV Globo - 14h
(Born Frer}. Produção britânica de 1965, originariameníe
cm Panavisien, dirigida por James Hill. No elenco: Vn
glnia McKenna, Bill Travers, Gooffrey Keen, Peter Luc-

. koye, Ornar Chamball, Bill Godden, Surya Paiel. Colo-
rido.

Aventura africana baseada om relato autêntico, feito
pela mulher de um guarda florestal do Quênia. A hiato-
ria da uma leoa, a Elia do título, tratado desde peque-
na por brancos que, mais tardo, tenlam adaptá-la à selva.
Didático, sentimental • agradável. Ganhou o Oscar de

.canção (Born Frce) e arranjos, Teve uma seqüência inócua
(Vivendo Livremente) e inspirou uma telossérie.

A LOUCA MÁQUINA DO AMOR
TV Guanabara — 1 4h

(Tha Honoymoon Machine). Produção americana, origina*
namente em Cincmascope, de 1961, dirigida por Richard
Thorpei No elenco: Steve McQucen, Jim Hulton, Brigicl
Bazleh, Paula Prenliss, Dean Jagger, Jack Weston, Jack
AAullaney, Mareei Hlllaire, Ben Aslar, Ken Lynch. Colo-
rido.

Comédia romântica atraente, valorizada pelas atri-

, les Brigid Bailen e Paula Prenliss. Três marinheiros vão
tentar a sorte num cassino de Veneza, convencidos de
que com seus conhecimentos da nova tecnologia de mis-
seis poderão tornar-se milionários. O ritmo da narrativa
ressente-se da falta de agilidade do votarano Thorpe,
mas o assunto pronde a atenção. No cinema, chamou-se
apenas A Máquina do Amor.

ESTA MULHER É PROIBIDA
TV Tupi — 21 h

(This Proporty is Condemned) — Produção americana de
1966, dirigida por Sydney Pollack. No elenco: Natalie
Wood, Robert Redford, Charles Bronson, Kale Reid, Mary
Baclham, Alan Baxlor, Robert Blake, John Harding, Dabney
Coleman, Ray Hemphill, Brett Pearson. Colorido.

Excelente versão de uma peça em um ato de Ten-
nesse» Williams. Pollack enfatizou as neuroses da histó-
ria original, banhando a narrativa num onvolvente clima
romântico. Francis Ford Coppola, o hoje respeitável di-
retor do Poderoso Chefao, o o produtor Fred Coe cola-
boraram na adaptação. Em linhas gerais, o enredo recorda
Algemas de Cristal, pelo menos em sua atmosfera remi-
niscente. Numa cidadezinha do Sul, uma menina (Badham)
conta a um rapaz sua fixação nas desventuras sentimen*
tais da irmã (Natalie).

MATAR POR DEVER
TV Stúdios - 21 h

(Sevcn Wayt from Sundown). Produção americana de 1959,
dirigida por Harry Keller. No elenco; Audie Murphy, Bar-
ry Sullivan, Venetia Stevenson, John Mcintire, Kenneth
Tobey. Colorido.

Western curioso, embora sem maior originalidade. No
roteiro, Clair Huffaker, um especialista, fornece ocasio-
nalmente algum colorido psicológico aos dilemas morais
de suas personagens. Encarregado de perseguir um cri-
minoso, que ele ignorava ser o assassino do irmão, um
xerife vem a tornar-se amigo do fugitivo. Depois de cap-
turá-lo, o xerife deve conduzi-lo de volta à cidade. A
amizade termina em duelo, após inúmeras peripécias.

MATEM-ME SE PUDEREM
TV Globo - 22h50m

(Kill Me If You Can). Produção americana de 1976, reali-
zada diretamente para a TV por Buzz Kulik. No «lenço:

Alan Alcla, Talia Shire, John Hillcrman, Bernard Hughes,
Virgínia Kiscr, Eclward Mallory, Walter McGinn, Bcn Piaz-
za, John Randolph e John P. Ryan. Colorido.

Telofilme crodonciado pela segurança do diretor
Kulik (que na TV se sai melhor que no cinema), O en-
todo (assinado pelo eficiente John Gay) contou com a
consultoria técnica de William Brice, diretor de San Quen-
lin por 15 anos. Os exteriores foram filmados na própria
prisão e a câmara de gás foi reconstruída nos estúdios
de Hollywood. A trajetória de Caryl Chessman, o assai-
tante que jensibilixou o mundo inteiro ao lutar durante
anos para evitar sua condenação à morte, fora biografa-
da nos anos 50 (com William Campbell fazendo seu pa-
pel). Agora, as atenções concentram-se sobre sua expe»
riência penitenciária. A conferir.

REVOLTA
TV Tupi - 23h35m

(Edge of Darlmess). Produção americana do 1943, dirigida

por Lewis Milestone. No elenco: Errol Flynn, Ann She-
ridan, Waller Huslon, Helmut Danline, Nancy Coleman,
Judith Anderson, Rulh Gordon, John Beal, Morris Carno-
vsky. Charles Dingle, Peter Van Eyck. Preto e branco.

Épico sobre ns lutas para libertação da Noruega
ocupada pelos nazistas durante a Segunda Guerra. Flynn
(1909-1959) faz um pescador que lidera a resistência, •
Shoridan é sua namorada. Os cuidados técnÍco*arlístÍcos
da Warner Bros, a segurança do casl e a competência de
Mifestonc asseguram o espetáculo. O roteiro é de Robert
Rossen (1908-1966), diretor que começou escrevendo ar-

gumentos.

JOGO MORTÍFERO
TV (Globo - 24hl5m

(The Deadly Game). Produção americana de 1976, reali-
2ada diretamente para a TV por Robert Collins. No eletv
co: David Birney, Burt Young, Allen Garfield, Tom Atkins,
Lane Bradbury, Christine Jones. Walter McGinn, Will Kulu-
va, Mario Roccuzzo, Sydney Lassick. Colorido.

Piloto de telessérie que, ao que parece, não chegou
a ser realizada. Focaliza as proezas do policial Frank
Serpico, já visto num drama dirigido por Sidney Lumet
com Al Paccino no papel-título. Aqui Serpice i David
Birney, medíocre intérprete de TV. O diretor Collins não
tem maiores credenciais. Tema do filme: a luta para des-
baratar uma rede de contrabandistas de drogas.

LODO VERDE
TV Guanabara — 24h

(The Green Slime). Co-produçao nipo-americana, dirigida

por Kenji Fukasaku. No elenco: Robert Horton, Lueiana
Paluzzt, Richard Jaackel, Bud Widom, Ted Gunther, Ro-
bert Duham, David Yorstom e William Ross. Colorido.

Ficção científica incolor. Um dos asteróides vizinhos
de Marte se desprende de sua órbita e avança rumo è
Terra. Da estação espacial Gamma 3 parte uma expedi-

ção, incumbida de explorá-lo. Durante a viagem, cria-se
uma rivalidade entre o comandante Vince e Jack, ambos
interessados na médica Usa. No asteróíde, eles desço-
brem um lodo verde que adere a seus escafandros, adqui-
rindo vida própria • se multiplicando em criaturas mor-
tíferas.

Milton
Gonçalves,
ítala
Nandi
Mário
Gomes:
três
intérpretes
de O Pulo
do Gato,
nova
novela do
canal 4

CANAL 2

14h30m — 1978 — Entrevistas e comentários sobre a alua-
lidade. Reprise. Colorido.

15h — João da Silva — Novela didática com o cur-
rículo das qualro séries do 1.° grau. Direção
de Jacy Campos. Roteiro de Lourival Marques.
Com Suely Franco, Nelson Xavier, Lourdes
Míiyer, Vera Regina.

I5h30m — TV Cultura — Aulas de ioga, de francês e In-
çjlés, conselhos para crianças e adolescentes e
tuna série de filmes da BBC feitos eí-pecialmen-
te para surdos e mudos.

17h30m — Ginástica — Aulas.
18h — Sítio do Pica-Pau-Amarelo — Novela infamo-

Juvenil baseada no obra de Monteiro Lobato.
Com Zilka Salaherry, Dirce Miçjliaccio, Jacira
Sampaio o outros. Colorido.

18h30m — Arco-íris — Programa., infanto-juvenil com fil-
mes, desenhos animados, Plim-Pltm e uma peça
infantil em cinco capítulos.

21 — Repórter Século XX — Reportagens produzidas
pela CBS e por Walter Cronkite. Colorido.

22h — Cena Aberta — Anatomia de uma peça tea-
trai. Hoje: Dois Pontos, com depoimentos de

Jonas Bloch e Tânia Alves.
22h30m — 1978 — Entrevistas e comentários sobre a

atualidade. Colorido.
23h — Lições da Vida — Comentários com Gilson Ama-

cio. Colorido.
23hOm — Cinemateca — Programa sobre o cinema na-

cional. Hoje: A Batalha dos Guararapes e co-
mentários sobre a nova lei do curta-metragem.
Colorido.

CANAL 4

7h45m
81,
9h
9h30m

10h30m
llh30m

llhSSm -

12h

12h45m -

13h

Interino i3h30m

14h

16h -

16h45m -
17h20m -

17h25m -

18h

¦ Bh45m

19h

19h45m

20h05m

20h55m

21li50m

21h55m

Natalie 22,,35m
Wood em „.,.
Esta 22h50m
Mulher 23h50m
Proibida
(canal 6, ohism
21 h)

Padrão a Corei.
TVE.
Sítio do Pica-Pau-Amarelo {Reprise). Colorido.
Daktari — Filme. Colorido.
Flipper — Mime. Colorido.

O Mundo Animal — Documentário das séries
Untamed World e Animal World sobre a natu-
reza, os animais e o homem. Colorido.
Globínho (Ia. edição) — Noticiário infantil nar-
racto por Paula Saldanha. Colorido.
Globo Cor Especial — Desenhos: Os Flinstones

e Missão Quase Impossível. Colorido.
Copa Brasil — Noticiário esportivo sobre o
Campeonato Brasileiro de Futebo*. Apresenta-
ção de Leo Batista.
Hoje — Noticiário apresentado por Sônia Ma-
ria, Lígia Maria, Marcos Hummel e Nelson
Motta. Colorido.
Escravo Isaura — Reprise da novela baseada
no romance de Bernardo Guimarães. Com Lu-
célia Santos, Gilberto Martinho, Beatriz Lira e
Rubens de Palco. Colorido.
Sessão da Tarde — Filme: A História de Elia.
Colorido. "A"-K
Sessão Comédia — A Feiticeira. Colorido.
Faixa Nobre — Clue Club. Comédia.
Globinho — Noticiário infantil apresentado por

Paula Saldanha (2a. edição). Colorido.
Festival Pornalonga — Desenhos — Colorido.
Sinhaiinha Flô — Novela de Lafayete Galváo,

inspirada em obra de José de Alencar. Direção
de Herval Rossano. Com Castro Gonzaga, Ana
Lúcia Torre, Bete Mendes, Ruth de Souza. Co-
lorido.
HB 77 — Desenhos. A Formiga Atômica. Colo-
rido.
Sem Lenço, sem Documento — Novela de Má-
rio Prata. Dir. de Régis Cardoso. Com Ney La-
torraca, Ricardo Blat, Arlele Salles, Bruna Lom-
bardi, Uva Nino, Isabel Ribeiro. Colorido.
Jornal Nacional — Noticiário apresentado por
Cid Moreira a Carlos Campbell. Colorido.
O Astro — Novela de Janete Clair. Direção
de Daniel Filho e Gonzaga Blola. Com Fran-
cisco Cuoco, Dina Sfat, Teresa Rachel, Tony Ra-
mos, Ida Gomes, Flávio Migliaccio e Carlos
Eduardo Dolabella. Colorido.
Gemini Man — Filme: A Volta do Leão. Colo-

rido.
Jornalismo Eletrônico — Noticiário com Berto

Filho. Colorido.
O Pulo do Gato — Novela de Bráulio Pedroso.
Dir. de Jardel Mello. Supervisão Walter Avan-
cini. Com Jorge Dória, Mário Gomes, Sandra
Bréa, ftala Nandi, Milton Gonçalves, Felipe Ca-
rone. Colorido. Estréia.
Amanhã — Noticiário com Sérgio Chapelin. Co-
lorido.
Caryl Chessman — Matem-me se Puderem. Fil-
me. Colorido. (Indédito).
Painel — Noticiário apresentado por Berto Fi-
lho. Colorido.
Coruja Colorida — Filme: Jogo Mortífero. Co-
lorido. TÍr

CANAL 6

8h20m - TVE.
9h — Inglês com Fisk. Colorido.
9h15m — Jardim de Infância — Programa infantil. Colo-

rido.
10h — Desenhos,
llh — Imagens do Dia — Noticiário apresentado por

Elias Soares c Marluda Mazário. Colorido.
11h30m — Pontos-de-Vista — Apresentação do Gilberto e

Vaninha. Colorido.
12h — Jim das Selvas -- Seriado. Colorido.
12h45m — Desenhos.
13h — Operação Esporte — Apresentação de Carlos

Lima e Milton Colen. Colorido.
13h45m — Panorama Pop — Apresentação de M. Lima.

Colorido.
14h — Sérgio Bittencourt Informal. Colorido.
14h15m — Muito Prazer, Doutor — Informe sobre Vcteri-

nária. Colorido.
Ml.30m — Desenhos. Colorido.
14h45m — Robert Milost — Noticiário social.
15h — Programa Edna Savaget — Colorido.
16h — Agora — Noticiário. Colorido.
16h05m *— Hospilaloco — Seriado. Colorido.
lóhoSm — Capitão Aza — Filmes e desenhos infantis. Co-

lorido.
18h30m — A Ilha dos Bonecos — Bonecos ao vivo.
19h — João Brasileiro, o Bom Baiano — Novela com

Jonas Mello, Nair Bello, Euníce Mendes, Laura
Cardoso. Colorido.

19h40m — Agora — Noticiário. Colorido.
20h — O Profeta — Novela de Ivany Ribeiro. Com

Débora Duarte, Zanoni Ferrite, Irene Ravache,
Carlos Strazzer, Paulo Goulart, Cláudio Correia
e Castro.

20h45m — O Grande Jornal — Noticiário apresentado por
Ferreira Martins, Cévio Cordeiro e Fausto Ro-
cha.

21h — Segunda Super Especial — Filme: Esta Mulher
é Proibida. Colorido. -fr-K-fc-A:

22h55m — Agora *— Noticiário; Colorido.
23h - O Profeta — Novela. Colorido (Reprise).
23h30m — Informe Financeiro — Apres. de Nelson Priori.

Colorido.
23h35m — Longa-Metragem -- Filme: Revolta. Preto e

Branco. -jfMM

CANAL 7

llh — Padrão.
Uh30m — Madurou.
12h — Desenhos — Colorido.
I3h — primeira Hora — Informações de utilidade pú-

blica e esportes. Colorido.
13h30m — Reino Selvagem — Seriado. Colorido.
14h — Com Açúcar e com Afeto — Filme: A Louca

Máquina do Amor. Colorido. ^M
16h — Desenhos — Colorido.
17h — Base Lunar — Seriado. Colorido.
18h — As Noivas Chegaram — Seriado. ColoiSdo.
19hl5m — Jornal da Bandeirantes — Noticiário com José

Paulo de Andrade, Branca Ribeiro, Celso Man-
sur e Elizabeth Camarão.

20h — Emergência — Seriado. Hoje: Radiação Peri-
gosa. Colorido.

21 — Cyborg. — Seriado. Hoje: Os Infiltradorcs. Co-
lorido.

22h — Justiça em Dobro — Filme: Perdendo Vanta-
gem. Colorido.

23h — Informação — Hoje: Depoimento de Otávio Ri-
beiro.

24h — Cinema na Madrugada — Filme: O lodo Verde.
Colorido. t*7

CANAL 11

13h45m - Jornal da Mulher — Noticiário com Jacyra
Lucas, Zora Yonara e Norma Ajara. Colorido.

14h — Archie Show — Desenho.
14h30m - Super Robin Hood - Desenho. Colorido.
15h - A Princesa e o Cavaleiro — Desenho. Colorido.
15h30m - Os Três Patetas — Filme.
15h45m - A Turma do Zé Colmeia — Desenho. Colorido.
16hl5m — A Turma do Pica-pau — Desenho.
16h45m — Viagem ao Centro da Terra — Desenho.
17hl5m - Lassic — Filme. Colorido.
17h4Sm - Os Três Patetas — Filme.
IBhlSm - Show de Atrações — Programa de varieda-

des.
18h4Sm - Horóscopo com Zora Yonara. Colorido.
lShSOm - Fofocas com Nelson Rubens. Colorido.
19h — Tariã - Filmo: O Leopardo Solto.
20h — Sessão Banguc-Bangue — Big Valley.
21 — Sessão das Nove — Filme: Matar por Dever.

Colorido. "j^-fcC
23h - Sessão Policial - Histórias Policiais.
24h — Jornal da Noite — Noticiário.

Rádio JORNAL
DO BRASIL

ZYJ-453
AM-940 KHz - OT-4875 KHz
Diariamente das 6h às 2h30m

8h30 - HOJE NO JORNAL DO BRASIL.
Apresentação de Eltaktm Araújo.

8h35m - ROTEIRO - Produção e apresenta-
c,áo de Ana Mario Machado.

9h - INFORME ECONÔMICO - Produção de
Alcides Machado e apresentação de EMakim Araújo.

15h - MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Progra-
ma: Rolling Stonos e Chapman-Wlntney Street Wa|-
kers. Produção de Alberto Carlos de Carvalho e
apresentação de Orlando de Souza.

23h — NOTURNO — Lançamentos musicais, eles-
taquês internacionais, entrevistas. Produção e apre-
senlaçáo de Luís Carlos Saroldi.

JORNAL DO BRASIL INFORMA - 7h30m, 12h
30m, 18h30m, 0li30;n dom.. ShSOm, I2h30m, 18h
30m, 0h30m. Apresentação de Eliakim Araújo, Jor-
çje Nedehf e Orlando de Souza.

ZYD-460
FM-ESTEREO - 99.7 MHz

E^paÊi I
Diariamente das 7h à lh

HOJE~
20h — Transmissão quadrafônica — SQ —

Divertimento cm Si Beniol Maior, K 287, de Mozart
(David Blum — 37:10), Fantasia Húngara, para
Piano e Orquestra, de Liszt (Entremont e Ozawa —
16:32), Bolero, de Ravel (Orquestra de Paris e
Martinon — 1 -1:55). 21 h 15m — Slereo, 2 canais —
(Drucker e Hambro — 13:00), Vinte Pequonas Fugas,
Dedicadas a Benedeto Marcello, de Telemann Or-
questra Pro Arte, de Munique, direção de Kurt
Rodei — 4.1:37), Estudos Sinfônicos (incluindo as
Variações Póstumas), Op. 13, de Schumann (Arrau
— 39.20), Três Pequenas Poças, para Violoncelo
e Piano, Op. 11, de Anton Webern (Lyn Harrell e
James Levine — 2:55).
Sonata para larinete e Piano, de Arnold Bax

AMANHÃ
20h — Abertura Waverley, Op. 28, de Berlioz

(Colin Davis — 10:23), Concerto em Ré Menor, para
2 Planos « Orquestra, de Poulenc (Gold e Fizdale,
Filarmônica de Nova Iorque e Bernstei — 18:55),
Concerto con Violino Principais tt Altro Violino)
per eco in Lonlano, em Lá Maior, P. 222, de Vi-
valdi (Susanne Lautenbacher e Ernesto Mampacy
com a Orquestra de Emil Seiler — 16:00), Suita
n.° 3, em Si Menor, BWV 814, de Bach (Zabaleta,
harpa — 17:15), Tema e 30 Variações (de L'Arto
dell'Arco), para Violino e Continuo, de Tartini (Mel-
kus — 14:31), Consolações, de Liszt (Occolini —
1-4:52), Concerto para Flauta e Orquestra, de Khat*
chaturian (Rampal e Martinon — 36:15), Suíte para
Cravo, om Mi menor, de Lully (Roberto de Regina
— 12:00), Concerto para Orquestra, de Kodal>
(Orquestra de Filadélfia e Ormandy — 18:55), Mú-
sica de II Scolaro, de Gaspar o Zanetti (Camerata
de Bariloche e Alberto Lysy — 7:32).
INFORMATIVO DE UM MINUTO - De 2a. a sáb.,
ás 9h, 12h, 15h, 18h a 24h. Dom., ás lOh, 13h,
151., 18h, 23h e 24h.

Correspondência para
SIL: Av. Brasil, 500
264-4422.

RADIO JORNAL DO BRA-
- 7.° andar — Telefone:

Para receber mensalmente o boletim da programa*
ção de Clássicos cm FM, basta enviar UMA VEZ o
seu nome e endereço à RÁDIO JORNAL DO BRA-
Sll/FM, Av. Brasil, 500. Oferecimento Rádio JB.

Rádio Cidade
ZYD-462

Diariamente das 6h às 2h

Os grandes sucessos da música popular dos
anos 00/70 e os melhores lançamentos em música
nacional e internacional. Programação: Alberto Car-
los de Carvalho e Carlos Townsend.

CIDADE DISCO CLUB - O som das discotecas
cariocas. De 2a. ¦ 5a., das 22h às 23h. 6s. e sáb.
das 22h as 24h. Produção de Carlos Townsend.
Apresentação de Ivan Romero.

BI

Teatro
DOIS PONTOS — Textos de Brccht, Garcia Lorca lonesco,
Oduvaldo Viana Filho e outros, enfrentados com músicas,
danças e pantominas. Concepção, direção e interprete*

Çao de Jonas Bloch e Tânia Alves. Teatro Glaucio GÍIIf
Pça. Cardeal Arcoverde (237-7003). Todas as segunda»
feiras, às 21h30m. Ingressos a Cr$ 50,00 e Cr$ 30,00,
estudantes.

A GLORÍOSA HISTÓRIA DE RODOLFO VALENTÍnÕ... -^
Texto e dir. de Paulo Afonso de Uma. Com Luiz Sorel,
Iara Vitória, Cristina Isabel, Ana Adélia e Rosângela More-
do. Supervisão geral de Luiz Sorel. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar, s/n.° (231-1871). De 4a. a sáb.,
às 21 h., dom., às 19h. Ingressos a Cr$ 40,00 e Cr$ 20,00,
estudantes. O mito de Rodolfo Valentino revisto pelo pris<
ma de uma escola de samba. Aló dia 22. Hoje, espeta-
culos para a classe teatral.

WESLEY DUKE LEE - Mostra de 13 caligrafias sobre papel
de arroz. Galeria Luiz Buarque do Hollanda & Paulo Bitten-
court, Rua das Palmeiras, 19. De 2a. a 6a., das 13h às
21h.

IDÉIA E IMAGEM NA ARTE - Pinturas, desenhos, gravu-
ras, esculturas e aquarelas de artistas nacionais e estran-
geiros, pertencentes ao acervo. Bloco de Exposições do
Museu de Arte Moderna, Av. Beira-Mar. De 3a. a sáb.,
das 12 às 19h, 5a., até às 22h, dom., das I4h as 18h.
Até dia 29.

PORT1NARI — Desenhos c esboços leitos onlre 1930 e
1960. Galeria Rodrigo Melo Franco de Andrade, Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 2a. a 6a., das lOh às
18h. sáb. e dom., das 15h as 18h. Entrada pelo Museu
Nacoinal de Belas-Àrtes. Até dia 30.

SCLIAR — Retrospectiva de pinturas, aquarelas, desenhos,
gravuras e guaches de 1940 a 1977. Museu Histórico do
Estado, Oficina de Gravura, Palácio do Ingá, Rua Pres.
Pedreira, 78, Niterói. De 3a. a dom., das -3h às 17h. Até
dia 28 de fevereiro.

O CANDOMBLÉ NA PINTURA DE RAFAtl - Pinturas de
Rafael Borges de Oliveira. Museu de Artes • Tradições Po-
pularos, Rua Presidente Pedreira, 78, l«oá, Niterói. De 3a.
a dom., das llh às 17h. Até dia 31.

GUILHERME DE BRITTO - Pinturas. Museu Histórico da Ci-
dade, Estrada Santa Marinha, Parque da Cidade. De 3a. a
6a., das 13h às 17h, sáb. e dom., das llh às 17h. Até dia
2e
COLETIVA — Mostra de 20 artistas, entre os quais Sônia
Slreva, Lenita Holiz, Marcelo Coelho, Toledo Piza, Elisa-
beth Kinga o Carlos Magno. Igreja Matriz de Santa Teresa,
Rua Áurea, 71. Diariamente, das llh às 18h. Até dia 29.

ACERVO — Obras de Mjnoel Santiago, Sigaud, Rosina
Secker de Valle, entre outros. Galeria lebreton, Rua Viscon-
de de Pirajá, 550-B. De 2a. a 6a., da; llh às 22h, sáb.,
das llh às 15h. Até dia 1.° de fevereiro.
ESCRAVOS DAS MINAS GERAIS - Mostra de pinturas de
Calvares. Galeria da Secretaria Municipal de Turismo,
Rua Sáo José, 90 - 10.° andar. De 2a. a 6a., das llh
às I7h. Até dia 31.

PAULO BARROS D^ TAMPOS~~~pãinéis fotográficos com
cenas do carnaval carioca. Museu Nacional de Belas-Arles,
Av. Rio Branco, 199. De 3a. a 6a., das 12h30m às 18h
30m, sáb. e dom., das 15h às 18h. Até dia 22.
FÁBIO KERR - Pinturas. Galeria Celina, Rua Teixeira de
Melo, 37-A. 2a., 4a. e 6a., das 9h às 19h, 3a. e 5a., das
9h às 22h e sáb., das 9h às 13h. Até dia 5 de fevereiro.
JAYME BAST1AN PINTO JR. - Mostra intitulada Tempo/
Espaço, composta de 45 fotografias, sele desenhos e

dois mapas da cidade cio Rio de Janeiro. Museu de Arte
Moderna, Av. Beira-Mar, s/n.°. 3a., 4a., 6a. e «áb., das
I2h às I9h, 5a., das I2h as 22h. dom., das 14h às
19h. Até dia 31.

JULIUS GORKE - Plnluros. Galeria Macunaima, cia Fu-
narte, Rua Araúio Porto Alegre, 80. De 2a. a 6a., dai
lOh às 18h. Último dia.

PAGODE AMARELO PRODUÇÕES - Mostra de desenhos
de Bag, fotografias de Grace Romero, Nely Cabral, Cuslo-
dio Mesquita e Chiquito Chaves e poesias de Charco. Bar
do Arnaudo, Lgo. dos Guimarães, Santa Teresa. Diária-
mente, das 21 h às 24h, Até amanhã.

ACERVO — Obras de Mabe, Scliar, Ibero Camargo, Lacrpe
Mota, Volpi, Maria Bonomi e outros. Galeria Contorno, Rua
Marquês de São Vicente, 52 — loja 261. De 2a. a 6a., das
14h às I9h, 5a., até às 22h. Até dia 31.

ACERVO - Obras de Pancelti, Di Cavalcanti, Mabe,
Fukushima, Guignard, Newton Rezende, Djanira, Scliar c
outros. Galeria Ipanema, Rua Aníbal do Mendonça, 27.
De 2a. a 6a., das lOh às 22h, sáb. e dom., das I6h
às 21 h.

COLETIVA — Obras de Carlos Leão, Agòstinelli, Roma-
nelli, Augusto Rodrigues, Ganem, Rosina Becker do Vai-
le, Maria Luiza Leão e outros. Tabique das Artes. Rua
Garcia d'Avila, 173 H. Diariamente das lOh às 22h.

COLETIVA DE FIM DE ANO - Pinturas de artistas nado-
riais e estrangeiros dos séculos XIX e XX, eslatuária.
esculturas e litografias. Galeria Irlandini, Rua Teixeira de
Melo, 31, loja E. De 2a. a 6a., das Mh às I9h, Até dia 28
de fevereiro.

ACERVO - Obras de Di Cavalcanti, Augusto Rodrigues,
Roberto Magalhães e outros. Galeria Saramenha. Rua Mar-
quês de São Vicente, 52, loja 165. De 2a. a 6a., das 9h às
20h, 5a., até as 22h, sáb. das 9h às 16h. Até sexta-feira.

ESCULTURAS — Obras de Agòstinelli, Bruno Giorgi, Ber-
rocal, Juljo Guerra Stockinger. Galeria Domus, Rua Joana
Angélica, 184. De 2a. a 6a., cias 14h às 22h, sáb., das
lóh às 21h. Até dia 30.

ACERVO - Obras de Humberto da Costa, Zilair, Toulier
e Gavazzoni, entre outros. Galeria Roberto Alves, Av.
Princesa Isabel, 186 E. De 3a. a dom., de 15h às 22h.

COLETIVA — Obras de Evilásio Lopes, Kaiuca, Humberto
da Costa, Deni Bonorino, Flávio Tavares, Wilmar Rodri-
gues e outros. Eucaloxpo, Av. Princesa Isabel, 350. De
2a. a 6a., das 14h às 22h.

DESENHOS E PINTURAS - Obras Satyro Marques, J. Be-
zerra, Rosina Becker do Valle, Inimá, Sigaud, Sônia Ebling
c outros. Galeria Casablanca, Rua Marquês de Sào Vi-
cente, 52/39. De 2a. a 6a., das 15h às 22h, sáb., das
17h às 2lh. Até sábado.

ROSA ALICE SALLES - Fotografias. Sala Cecília Meireles,
Lgo. da Lapa, 47. Diariamente, das lOh às 18h. Até dia
30.

EXPOSIÇÕES
CLEBER MACHADO - Móveis. Museu de Arte Moderna, Av.
Boira-Mar, s/n.» 3a.. 4a., 6a. e sáb., das 12h às 19h, 5a.,
da» 12h às 22h, dom., das 14 às 19h.

15a. PREMIAÇÃO ANUAL DO IAB - Exposição de 30
projetos concorrentes às categorias de Habitação Unifa-
miliar, Habitação Coletiva, Çins Educacionais e Culturais,
Fins Administrativos, Recreativos ou Desportivos, Fins ds
Saúde, Planejamento Urbano, Paisagismo c Desenho In-
dustrial. Paralelamente à mostra, ciclo de cinema sobre
Arquitetura, sempre às 18h30m, na Cinemateca. Museu
de Arte Moderna, Av. Beira-Mar, s/n.°. 3a., 4a., 6a. e sáb.,
das I2h às 191- 5a., das 12h às 22h o dom., das 14h às
19h.

CARMEM MIRANDA - Mostra de objetos de uso pessoal
da artista e de um audiovisual sobre sua carreira. Museu
Carmem Miranda, Parque do Flamengo, em frente ao n.°
560 da Av. Rui Barbosa. De 3a. a dom., das llh às 17h.

A VIDA DAS BALEIAS NOS MARES DO SUL - Exposição
de painéis fotográficos, quadros e montagens. Organizada
pelo Museu Oceanográfico de A/ônaco. Museu Histórico do
Estado do Rio do Janeiro, Rua Pres. Pedreira, 78, Ingá, Ni-
terói. De 3a. a dom., das 13h às I7h. Até dia 28 da
fevereiro.

O DESENVOLVIMENTO ATRAVÉS DO IMPOSTO - Exposi-
Ção de painéis fotográficos, documentos e peças que mos-
tram a história e a aplicação do imposto no país. Museu
da Fazenda Federal, Av. Antônio Carlos, 375/sobreloja.
De 2a. a 6a., das llh às 17h. Até março.

ARTE CRISTÃ — Mostra de 146 peças, entre as quais ora-
tórios populares, retábulos da Bahia e de Minas, duas
imagens do Mestre Valcntim c esculturas indo-portuguesas
de marfim, dos séculos XVII e XVIII. Musau da República,
Palácio do Catete (entrada pela Rua Silveira Martins). Da
3a. a 6a., das 12h as 18h, sáb. e dom., das 15h is 18h.
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A baixo
custo e
com esforço
comunitário,
a vantagem
do novo
espaço em
centro
urbano

COMPRE UMA CASA VELHA E
APRENDA A RESTAURÁ-LA
08 ALEMÃES ENSINAM.

íS á.viacao

Munique — A palavra"saneamento" anda há ai-
guns anos na boca de todo
mundo na República Fede-
ral da Alemanha, inclusive
em relação a casas e seto-
res urbanos antigos. E não
se trata da desacreditada"cosmética d e fachada",
que consiste em dar uma
vistosa camada de pintura
a uma construção antiga,
sem quase tocar nas condi-
ções sociais e higiênicas de
seu interior. Segundo o
d i c i o n ário, saneamento
supõe informações sobre as
causas da deterioração, e
compreende todas as medi-
das que possam levar à re-
organização e melhoria da
situação.

Durante anos, deixou-se
que as coisas seguissem seu
curso: muitas das casas de
aluguel das cidades, apenas
p a rcialmente danificadas
pela Segunda Guerra Mun.
dial, fora m arrendadas,
primeiro barato, e depois ¦
cada vez mais caro. Quan-
do os antigos habitantes
abandonavam as residèn-
cias. porque, a seu ver. as
relações entre conforto ha-
bitacional e aluguel já não
eram justas, elas eram ar-
rendadas a preços ainda
maiores a trabalhadores
estrangeiros.

Quando a casa já estava
muito deteriorada, demo-
liam-na e construíam em
seu lugar um edificio de es-
critérios de concreto, vidro
e alumínio. Assim, desapa-
receu lenta mas inexora-
velrnente a vida de muitos
centros urbanos. Mas nem
todos desejavam viver num
edificio social, numa "cida-
de dormitório" ou no cam-
po, e por isso várias pes-
soas começarama preo-
cupar-se em por em prá-
tica idéias e conceitos para
o saneamento e reargani-
zaç.ão do ambiente urbano.

O projeto pode ser posto
em discussão como modelo
para o saneamaneto d e
casas e bairros urbanos an-
tigos. Era sonho de um
grupo de jovens, de cerca
de 30 anos em média, viver
no centro da cidade, ter ao
seu redor uma infra-
estrutura já testada, or-
ganizar uma morada que
correspondesse à s neces-
sidades próprias da fami-
lia, até onde possível livre
de agitação, e com algum
espaço verde atrás da casa.
E tudo isso em Munique.

Mesmo quando, diante
de uma situação dessas, se
dispõe de otimismo e idea-
lismo, geralmente não se
consegue de graça uma
vivenda que corresponda a
tais desejos. Assim, e m
Berlim Ocidental se experi-
menta atualmente um
modelo de saneamento no
qual os arrendatários

podem comprar, em con-
dições especialmente favo-
ráveis, casas de aluguel que
exigem remodelação, e que
são propriedade do Estado.

O grupo de Munique não
teve uma oportunidade tão
vantajosa. As sete famílias
tiveram de sacrificar até
suas últimas economias pa-
ra poderem adquirir, por
370 mil marcos, uma casa
desocupada de cerca de 1
mil metros quadrados de
superfície habitável, situa-
da na Rua Artillerie, 7. A
reedificação foi subvencio-
nada com 60 mil marcos do
programa de fomento con-
juntural do Governo fede-
ral. A casa deveria ter sido
demolida, mas a fachada,
de estilo barroco novo, é
protegida desde 1973 pela
lei de conservação de
monumentos.

Como ocorre com todos
os "modelos" bem-
sucedidos, sobre os quais
pouco se sabe e muito se
escreve, também neste
caso os Interessados reagi-
ram no primeiro momento
com irritação ao crescente
interesse dos repórteres pe-
los seus assuntos pessoais.
Mas finalmente venceu o
orgulho, e eles explicaram
com prazer sua trabalhosa
empresa. E sem dúvida é
exemplar o modo como
conseguiram efetuar a dis-
tribuição da superfície ha-
bitável sem grandes confli-
tos, com a participação
ativa de cada um dos futu-
ros habitantes para a solu-
ção ativa dos problemas de
divisão do espaço.

As paredes divisórias que
não serviam de sustento à
construção foram elimina-
das pelos próprios donos e
substituídas por outras,
segundo o plano desejado.
Os dormitórios, que davam
para o Norte, foram trans-
feridos, a vista passou a
ser a tranqüila e ensolara-
da área interna, e amplia-
dos com sacadas. Para con-
servar o ambiente e pou-
par dinheiro, os novos pro-
prietários tentaram, den-
tro do possível, respeitar os
acessórios do prédio.

O auxilio dos arquitetos
participantes foi d e es-
pecial importância para a
solução de todos os proble-
mas, transformando mui-
tas das idéias dos habitan-
tes em soluções práticas.
De qualquer forma, evitou-
se assumir forçosamente o
gosto dos arquitetos.

Como algo acessório, esse
saneamento é também
uma grande experiência de
dinâmica de grupos, por-
que a comunidade nao en-
cara nada como obrigatório
e tampouco existem salas
comuns nas quais se tenha
de esmiuçar diariamente
os grandes e pequenos pro-
blemas. Os encontros se re-
alizam, segundo as circuns-
tancias, nos apartamentos
particulares de cada um,
como fazem os outros mo-
radores d e condomínios.
Afinal, a palavra comu-
nidade se escreve ali com
maiúscula, pois na Artille-
riestrasse-7 se trata de dar
um novo sentido à vizi-
nhança, largamente relê-
gada a um segundo plano.

ANTES

O
saneamento

não se
limita à''cosmética

ãe fachada".
Os

moradores,
financiados

pelo Governo,
precisam

saber porque
uma casa ,
envelhece LTí"
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A Rádio Cidade e Alberto Prêt-à-Porter tem um grande programa
para as férias de 78: o Melhor de 77. Todos os dias, às 10h24m, I1h 24m, 14h
24m, 15h 24m, 16h24m, 17h 24m, 21h24m e às 23h24m. As sextas e sába-
dos, nos mesmos horários diurnos e, à noite, 20h 24m e 21 h 24m.

Divirta-se.

0 MELHOR DE 77
Uma seleção da

CidadeTi ' 1*i\g(110 /feiíd)CASA/nUl^IlMiPRET-A-PORTER
Visconde de Pirajá 274

SIPAER - APURAR E A SOLUÇÃO
-/¦

Milton Loureiro

UANDO o grande público
torna conhecimento da
ocorrência de acidente
com aeronave observa

que o final cia notícia é sempre
o mesmo: "As autoridades do
Ministério da Aeronáutica abri-
ram inquérito para apurar as
causas do acidente".

Enfim, em que consiste a
apuração que será feita pela au-
toridacle competente? E' o que
hoje nos propomos esclarecer em
palavras que possam chegar com
facilidade ao público pouco co-
nhecedor da rotina.

Funciona no Ministério da
Aeronáutica um órgão cuja sigla
já é bastante conhecida: Sipaer

i Sistema de Investigação de
Prevenção de Acidentes Aero-
náuticos i, cujo Decreto n.? 69 565
de 19 de novembro de 1971 que o
criou estabelece que o Sistema é
um conjunto complexo encabe-
cado pelo Centro de Investiga-
ções de Acidentes Aeronáuticos,
o Cenipa.

A este conjunto de órgãos
cabia até pouco tempo a respon-
sabilidade da apuração de todos
os acidentes ou incidentes com
qualquer aeronave nacional, ei-
vil ou militar em qualquer par-
te do território brasileiro ou fo-
ra deste. Não é necessário dizer
o quanto de serviço esta organi-
zação tem sob sua responsabili-
dade direta. Com o desenvolvi-
mento acelerado da aviação bra-
sileira, o problema ainda mais

ESTABItIDADE
APÓS DEZ ANOS
DE SERVIÇO NA

MESMA EMPRESA

Uma noticia que muita gen-
te não sabe é que no final do
ano pasido foi aprovado pela
Câmara Federal em Brasília, em
primeira votação, projeto de au-
toria do Deputado Odacir Klein
restituindo a estabilidade ao
trabalhador com mais de 19 anos
de serviço na mesma empresa
ainda que seja ele optante do
Fundo de Garantia do Tempo
de üerviço (FGTS).

Fundamentalmente, o pro-
jeto altera à redação do artigo
492 cia Consolidação das Leis do
Trabalho que passará a ser o
seguinte. "O empregado que
contar mais de 10 anos de fervi-
ço na mesma empresa não po-
dera ser despedido senão por

motivo de falta irave ou cir-
cunstancla de força maior devi-
dameiite comprovadas, mesmo
que haia optado pelo regime de
Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço criadi pela Lei 5 107 de
13 de Ssr.emfcro de 1936" A apro-
vação de projeto foi decidida por
voto de liderança estando a Are-
na representada pelo vice-lider
Marcelo Linhares e o MDB pelo
vice-líder Getúlio Dias. O pro-
jeto será submetido a uma se-
gunda votação.

se agravou, obrigando as autori-
dades a adotarem o sistema do
credenciamento de investigado-
res das empresas de aviação. Tal
como o.s checa dores, os investi-
gadores têm a incumbência cie,
cm nome da autoridade federal,
realizar as investigações para
apuração da.s causas dos aeiden-
tes e apresentar as conclusões
para o relatório final feito pelo
órgão superior, o Sipaer.

O crescimento acentuado
das emprtesas levou ainda as au-
toridades aeronáuticas a deter-
minarem que todas as compa-
nhias de aviação incluíssem nos
seus quadros elementos capaci-
tados, após cursos especializa-
dos, que passam a constituir o
CPAA (Comissão de Prevenção
de Acidentes Aeronáuticos) da
própria empresa, e são regidos
por dois principais instrumen-
tos, o Relatório de Perigo e o
Relatório de Incidente.

O primeiro relata toda e
qualquer situação que possa no
futuro vir a causar um acidente,
e o segundo, as situações não
consideradas como acidente, is-
to é, aquelas em que não houve
vitimas, a aeronave não ficou
completamente inutilizada ou
não houve danos graves a pro-
priedade de terceiros.

Apesar das providencias das
autoridades do Ministério da
Aeronáutica credenciando invés-
tigadores e determinando a cria-
ção das comissões dfc investiga-

ção da.s empresas, o problema
ainda é de difícil solução para o
bom andamento dos trabalhos de
investigação, o que levou os res-
ponsávels a iniciarem estudos
para a modificação do Sistema
cm alguns aspectos importantes
para a simplificação dos meto-
dos. Assim, está em cogitação
modificar o conceito d? "aeiden-
te grave" para permitir maior
rapidez na solução, e desemba-
raeo da aeronave acidentada
evitando sua paralisação duran-
te o tempo da investigação, às
vezes bem demorada. Dentro dos
novos conceitos em estudo, o
acidente leve é resolvido suma-
riamente entre proprietário e
seguradora, enquanto que o gra-
ve somente o DAC tem poderes
para decidir. Cogita-se ainda de
que qualquer empresa com rim
número de aeronaves superior a
10 deverá obrigatoriamente ter
um elemento credenciado pelo
SIPAER para proceder às pri-
meiras investigações de aeiden-
tes com suas aeronaves.

Uma das grandes preocupa-
ções do Sipaer, é o grau de ho-
nestidade do responsável pela
aeronave quando submetida a
investigação depois do acidente.
Lembra o órgão que as investi-
gações não visam a punir quem
quer que seja, e sim esclarecer
as causas do acidente para co-
lher ensinamentos para o futu-
ro. Assim, foi substituída a an-
tiga expressão inquérito por in-

NOTAS

* UM SATÉtITE A BORDO DE UM B-747.

A primeira visita do carguei-
ro B-747 da Lufthansa ao Aero-
porto de Amsterdã teve por mo-
Hvo o embarque de um satélite
científico tipo ISEE-B construi-
do na Europa. O controle final
ficou a cargo do Centro Euro-
peu de Tecnologia e Pesquisas
Espaciais (Estec), na Holanda.

O satélite foi lançado de Ca-
bo Kcnnedy por um foguete Thor
acoplado ao satélite mãe ISEE-
A construído pela NASA. Os dois
se separarão no espaço c farão
medidas cientificas independeu-
tes. O satélite B fará sua traje-
tória pelo Sol e a Terra e terá
unia vida útil de, no mínimo,
três anos.

vestigação, para evitar o caráter
policial da apuração.

As empresas têm procurado
colaborar com o Sipaer, a
exemplo da Votec que desde o
inicio do ano de 1977 organizou
o Setor de Segurança de Vôo, a
cargo do Comandante Monclair,
obtendo excelentes resultados
advindos da elaboração do Pia-
no de Pré-Inve.stigação, situando
cada funcionário envolvido
quando quanto à tarefa de cada
um a ser executada após o aci-
ciente. Enfim, determina quem é
quem, o que faz e qual a sua res-
ponsabilidade, Existe ainda um
Programa de Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos da empre-
sa, onde os pontos principais es-
tão nas Vistorias de Segurança
de Vôo e o Programa Educativo.

Somos de opinião que os re-
saltados apurados devam ser di-
vulgados através dos órgãos es-
pecializados do ramo, tais como
a Busula do Sindicato dos Ae-
ronaútas, revistas especializadas
e colunas da aviação dos jornais.

Cada acidente ocorrido é
uma lição a aprender para que
não mais seja repetido, e um
dos principais veículos para isso
é a imprensa especializada. To-
dos estão dispostos a ajudar o
Sipaer na dificil missão pela
qual é responsável para a segu-
rança do vóo.

PÓS a entrega de seu
primeiro avião, em 1948,

a Fokker começou a de-
senvolver uma organi-

zação de assistência para seus
produtos, de âmbito mundial.
Hoie cerca de 775 aviões Fokker
estão operando em 120 países.
Desta forma, o Simulador de Vôo
Fokker F-28 constitui-se em uma
avançada ajuda para o treina-
mento de pilotos e é considera-
do um dos mais avançados no
gênero, reduzindo as horas de
treinamento em 75%, o que tor-
na a pressão de ruídos nas pro-
ximidades dos aeroportos consi-
deravelmente baixa. A KLM, a
mais recente consumidora do
avião F-28, foi a primeira a ad-
quirir o Simulador de Vôo.

A próxima semana, se-
rão entregues pela co-
missão de estudos as
conclusões sobre a

regulamentação da pro-
fissão dos Aeronautas e Aerovlá-
rios em estudos há cerca de um
ano. Agora, serão encaminhadas
à comissão final, para enquadra-
mento na Consolidação das Leis
do Trabalho, e ao Congresso, pa-
ra votação. E' uma vitória an-
siosamente esperada. Agora, é
confiar na justiça dos nossos le-
gisladores para os acertos finais.
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LOGOGRIFO
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VERÍSSIMOJERÔNIMO FERREIRA

PROBLEMA M.° 104

ELO

I
l A E

ARREBATAMENTO (6)
2. ATIVO (7)

COMPLETO (7)
4. CONGÊNITO (5)

DEMENTE (6)
DESIGUAL (5)

7, DESOBRIGADO (6)
B. DESUMANO (5)
9. ENORME (61

10. IMERECIDO (7)
11. IMPENDENTE (8)
12. INCAPAZ (6)
13. INFLINGIR (5)
14. INSERIDO (6)
15. MERGULHADO (6)
16. PROVISÓRIO (8)
17. QUE IMPERA (9)
18. OUE SE IMPRIMIU (8)
19. REPRODUZIR (6)
20 SARCASMO (6)

Consiste o LOGOGRIFO em encontrar-
se delcrminaclo vocábulo, cujas vogais

já estão inscritas no quadro acima.
Ao Indo, à direila, é dada uma rela-

çáo do 20 conceitos, devendo sor cn-
corttrado um sinônimo para cada um,
com o número de letras entre porên-
teses, e todoa começados pela letra
inicial da palavra-chave. As lelras de
todos os sinônimos estáo cen lidas no
iermo encoberto, respciíandose as
letra» repetidas.

PALAVRA-CHAVE: 14 LETRAS

Soluções do problema li.0 103. Pala-
vra-chaver: REABASTECIMENTO. Par-
ciais: rãscoa; racismo; rebate; rcniatu;
raio; recanto; rata; rebento; rabisco;
rabioto; rasto; recito; rocoitanle; rabi-
no; ramo; raso; rocem; recato; rosto;
rnceío.

HORÓSCOPO JEAN PERRIER

FINANÇAS AMOR SAÚDE PESSOAl,

CARNEIRO - 21 de março a 20 de abril
Siga sua inspiração e aja
com discreção. Você reali-
zará seu programa sem
atrair a atenção de concor-
rentes desleais, Sorte nos

jogos.

Uma pessoa está pronta a
amá-lo (a), mas .eu com-

portamento vai decepciona-
Ia. Seja menos emotivo (a),
à fim de ter um melhor ra-
lacionamento

Boa forma, Tenha uma
vida regular e pratique
esportes.

Um projeto pessoal com
o qual você sonha ha
muito tempo poderá ta
realizar.

TOURO - 21 de abril a 20 de maio
Mec<) bem suas palavras an-
les de tomar uma atitude.
Serão necessárias certas mo-
cüficaçòes para que você

possa se impor. Assina tu-
ras favorecidas.

Vigie seu comportamento
íntimo com uma pessoa que
você ama. O menor rela-
xamento poderia ser mal
interpretado. Evite ser ego-
cêntrico( a).

Vigie sua saúde. Náo

pense tanto nos seus

problemas e descanse
mais.

Enfrente tudo direta-
mente • sem timidei.

GÊMEOS -

n
1 de maio a _U de |unho

: A sorte lhe sorrirá nos seus Cuidado, pois você' está

I novos empreendimentos. Lu- num periodo bastante per- Agitação e insónia. Vi- Soja—mais reser___ (a)

j cros extras serão pessíveh nicioso para o plano senti- gie seus nervos e con- » não confie em todo

j depois de uma especula- mental. Não forco o dosti-1 trole-se mais. mundo.

j ção. Finanças favorecidas. no a procure ser mais pa-
ciente.

CÂNCER - 21 de junho a 21 de julho

B
Escolha um trabalho que
lhe permita ter uma exis-
tência calma e fique longe
das -tentações que possam
prejudicar seus nervos. Pru-
dência.

Não se esforce para au-
mentar seu magnetismo.
Seria um grave erro, pois
Vênus lhe protege e você
não precisa disso. Díscus-
soes em família.

AAelhoria, mas faça uma
dieta para consolidá-la
definitivamente.

Esqueça uma lembrança

que constitui um impe-
dimento em seus pia-
nos.

LEÃO — 22 de julho a 22 de agosto

Bi
Clima feliz para seus pro-1 A confiança que tem em

jetos. Pequenos sacrifícios! si mesmo (a) nao é uma
materiais poderão preparar üusáo enganatjora. Saiba
futuros sucessos. Deixe agir que as pessoas amigas es*

sua imaginação. I tarão muito sensíveis à sua
sedução.

Siga uma boa dieta à
fim de evitar complica-

ções alimentares.

Você pensará na reali*
zação de uma coisa
muito esperada muito

querida.

VIRGEM - 23 de agosto a 22 de setembrom Pense bem antes de tomar | O cansaço físico que sen-1
uma decisão irrevogável. | tira e que não conseguirá | Procure ter uma vida
Elementos novos poderiam \ esconder, fará de você uma ; mais calma. Riscos de
lhe mostrar os fatos sob | pessoa difícil de lidar. Rea-! mal-estar.
um angulo menos desagra- I ja rapidamente contra issu.
dável. |

Trate de todos os seus

problemas de ordem es*
tritamente pessoal.

BALANÇA - 23 de setembro a 22 de outubro

m Um aumento de esforços

será necessário, se você

quiser concluir todos os
seus trabalhos. 'Reaja con-
tra a falta de confiança em
li mesmo (a) e persevere.

Sa você tiver uma ligação
a se estiver cansado (a) de-
Ia, aproveite a atual con*

juntura planetária para ter-

minar com ela, sem exilar.

Nervosismo e agitação.
Evite tomar excitantes.
Prudência.

Não encorage uma pes-
soa apenas para satisfa-
zer seu amor próprio.

ESCORPIÃO — 23 de outubro a 21 de novembro

n Se quiser aproveitar da sor-
te, é no periodo da ma-
nha que você deve fazer
suas solicitações. Seu bom

| senso lhe dará ótimas so-
luções.

Deixe falar seus sentimen-
tos. Não se preocupe com
os Conselhos de prudência
que lhe darão. Sorte nos
seus projetos para o futu-

Controle-se e evite to-
mar bebidas alcoólicas.

Você deverá lutar con*
tra idéias adversas.

SAGITÁRIO — 22 de novembro a 21 de dezembro

SE
Boas disposições. Tome
resoluç õ e s duráveis e

proveitosas para s»us nego-
cios e suas finanças. Clima

propicio para as especula-

ções.

Com Vênus ainda neutro,
o clima sentimental não
mudará. Todavia, evite as
discussões. Bom clima fami-
liar.

Não faça excessos nem
esforços prolongados.
Deite-se mais cedo.

Seja indulgente t pro-
cure enxergar o lado
bom no caráter das pes-
soas.

CAPRICÓRNIO - 22 de dezembro a 20 de janeiro

sEjj

Procure se impor por in-
termédio de suas qualida-
des profissionais. Cuidado

para que nenhuma negli-

géncta lhe seja apontada.

So você souber agir terá
momentos muito felizes,

porque a conjuntura atual
• benéfica para o plano
sentimental. Aproveite.

autela.

Nervosismo. Nao seja
tão excêntricofa) e leve
uma vida mais calma.

Nao despreze as opor-
tunidades que lhe fo-
rem dadas.

AQUÁRIO — 21 de janeiro a 19 de fevereiro

B Sucesso nas suai ativida-
des. Selecione suas rela-

ÇÕes. Obrigações passagei-
ras aumentarão suas des-

pesas. Dia benéfico para
iniciar um processo.

Saiba que o início do dia
será mais benéfico por cau-
sa das disposições astrais.
Aproveite para fixar ,um
encontro sentimental.

Boa forma, s» conseguir
dominar seu nervosis-
mo.

Não se deixe levar por
uma situação complica-
da.

PEIXES - 20 de fevereiro a 20 de marçoa O plano financeiro deve
ser vigiado. Exceto isso,
um fato novo surgirá nas
suas ocupações. Esteja à ai*
tura de suai tarefas.

Você estará bem dispôs-1
to (a) para re?lizar proje-j Problemas
tos sentimentais. Tanto mais j Descanse e

que Vênus lhe trará sorte. j tafa.

Ótimo clima familiar.

circulatórios,
evite a es-

Apenas aquilo que você
tiver cultivado com pa-
ciência terá um desen*
volvimento satisfatório.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — cerlo iogo popular. 11 — onça de

pequeno porte (pl.j- 12 — hospedaria, na China. 13 —

parte em que se divide a corola bilabiada. 14 — tribo 
'

indochinesa da familia moi, que vive nas montanhas que
separam o Laos da província, vietnamita de Phou-yen. 16
— embarcação de convés corrido, máquina possante em-

pregada como rebocador dos batelões de gado do baixo

Amazonas e do rio Branco. 18 — cidade dos EUA, no

Estado de Pensilvania, condado de Venango. 1*? — me-

dida birmanesa de comprimento, usada em Rangum, equi-
valente a 45,7 cm. 20 — símbolo do torônío» 21 — tribo

árabe s .ariana que emigrou para o Marrocos, no inicio

da Idade Média. 24 — estudo do ser moral, com ba$e

na observação interna, 2B — palavra irlandesa que signi-

fica montanha e entra na composição de topônimos. 29 —

interjeíçao usada no Nordeste: de dor. 30 — semente se-

melhante à do coentro usada como tempero do caruru, cio

peixe t da galinha. 31 — árvore silvestre do Brasil. 33 —
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ave passeriforme, da família dos iclerldeos, ao S. do

Brasil, de coloração pardo-acinzentada, mais clara na parle
inferior, e asas castanho-clara.

VERTICAIS — 1 — cerimônia de imposição das mãos, du-

ranle a crisma, ordenação ou sagração. 2 — fungos para-
sitos de vegetais. 3 — realidade à qual se referem todos

os fatos psíquicos. 4 — número ou -quantidade incerta, in-

determinada (porém grande).' 5 — holandês sul-africano.

6 — lingua que falavam entre si os escravos negros da

região do Rio de Janeiro. 7 — lago do Canadá na Pro-

vincla de Manitoba. 8 — planta medicinal afrodisíaca. 9
— ramo de árvore, galho. 10 — procede de modo que
revela excitacão, falta de compostura ou de comedimento,
lorna revolto, desgrenha. 15 — grande deus solar do

panteão semítico, anterior a toda geração divina, inimigo

do Bel e pai de Mot. 17 — o tigre de iado (entre os

chineses). 21 — (Henry Wickham) escritor inglês (1871-
1956). 22 — vila da Dinamarca, na Jutlandia. 23 — radical

semítico que exprime a idéia de forca, poder, e aparece

em nomes semilas de Deus. 25 — designação geral das

aves na língua tupi. 26 — forasteiro, labaréu, indivíduo

recém-chegado, desconhecedor da cidade. 27 — medida

inglesa ¦ estadunidense de comprimento, equivalente a

25,399 mm. 31 — variedade de cabrito almiscareiro da

China. 32 — (are.) asa, ala. Colaboração do José Ricardo M.

Oliveira, léxicos: Melhoramentos, Aurélio » Casanovas.

Soluções do número anterior

icterid *_c_HORIZONTAIS — espelolear — pau-de-carga
mors — mna —- egito — baí —¦ molina — csi — imano
bata — diga — cauim — cre — cresce — samáo — seam.

VERTICAIS — epimenidei — sacogomila — putrilagem —

edestina — lar — ócio — tad — eremacause — agonistica
rasa — ono — iamem — baei — cr — co.

Correspondência • remessa efe livro» • revistas para:
Rua dai Palmeira», 57 «p. 4 — Botafogo — ZC-02.
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Carlos Eduardo Novaes

NADA 

como utn bom inqué-
rito cio DOPS para resta-
belecer a verdade dos fa-
tos!
Vocês se lembram quan-

do na última primavera o coronel
Erasmo e suas tropas invadiram as
dependências da PUC em São Pau-
Io promovendo uma verdadeira
noite de São Bartolomeu, com bor-
doadas, detenções, bombas cie gás
lacrimogêneo, salas arrombadas,
móveis e vidraças quebradas?
Lembram-se? Pois se lembram,
convém esquecer: tudo não passou
de uma invenção da imprensa. O
comunicado que a direção da PUC
distribuiu na ocasião "lamentando

a violenta invasão" e o noticiário
dos jornais eram parte de uma tra-
ma sórdida, sabe-se agora, para im-
pedir que o nome do coronel, sere-
níssima figura, fosse indicado pa-
ra o próximo Nobel da Paz.

Três dias após a ação policial
apostei com um amigo,'como, mais
cedo ou mais tarde, um inquérito
acabaria provando que foram os.
padres que invadiram a Secretaria
de Segurança. Meu palpite bateu
na trave. Semana passada o DOPS
anunciou que a invasão da PUC foi
provocada pela própria 

' 
PUC. Não

sei como não disseram que foi à
pedido da PUC. O inquérito ace-
tou em cheio. Recordo-me muito
bem dos alunos, funcionários e
professores parados na entrada da
escola pedindo aos policiais, sem-
pre muito cerimoniosos, do lado
de fora:

Invadam. Por favor inva-
dam a PUC.

E os policiais nada.
Venham. Passem. Podem

invadir, quebrar tudo. Estejam à
vontade.

CORONEL É
•^

E os policiais cheios de de-
dos sem saber o que fazer.

-- Ah, não querem invadir?
Muito bem, então nós mesmos
vamos invadir e quebrar tudo. Me
empresta esse cassetete ai.

Estudantes, funcionários e
professores, voltaram-se pa.ra o in-
lerior da Escola e provavelmenle
sob o olhar atônito dos policiais
iniciaram o quebra-quebra. Não
presenciei a cena mas é o que de-
preendo das palavras do inquérito
que afirma não terem os órgãos de
segurança "agido mediante violên-
cia ou empregado meios incompa-
tíveis com o respeito à pessoa hu-
mana ou à coisa alheia". Deve ter

. sido realmente muito difícil para
a polícia conter a fúria do pessoal
da PUC.

Não faça isso garoto — gri-
tou o coronel enquanto segurava
um estudante que ameaçava que-
brar uma vidraça — não faça isso,
respeite a coisa alheia.

Não posso coronel — disse
o estudante babando — me larga,
me larga. Estou sob o efeito de
ideologias exóticas e quando me
sinto assim tenho vontade de que-
brar tudo.

Então — pediu humilde o
coronel — será que eu posso que-
brar aquela ali do lado?

Claro, claro, o senhor man-
da, não pede. Vai fundo.

O coronel deve ter dado
umas pancadinhas de leve, como
é do seu estilo, que não quebra-
ram a vidraça. O estudante irritou-
se:

Me dá esse cassetete aqui
coronel. Vou lhe mostrar como se
quebra uma vidraça — e estilha-
çando-a — será que todas as ve-

' -

zes eu tenho que ensinar aos se-
nhores de como usar da violência?

Nos prédios vizinhos à Escola,
dizem as notícias da época, os mo-
radores que a tudo assistiam gri-
tavam de suas janelas: 

"covardes,

covardes... "Ao ler os jornais pei-
sei que os gritos se dirigiam para

a polícia. Percebo agora porém, in-
terpretando o relatório, que os gri-
1os de covardes eram para os estu-
dantes que batiam impiedosamen-
te nas mesas, cadeiras e vidraças.
A polícia enlão, supondo, resolveu
intervir para desapartar a briga.
Foi nesse momento que chegou a
professora Nadir Kfoury, Reitora
da PUC que estarrecida com o que
via disse ao coronel: "Vocês depre-
daram a escola."

— Nós? — assustou-se o coro-
nel — Nós não. Foram eles. Nós

bem que tentamos evitar mas
quando entramos fomos agredidos.

O coronel declarou na oca-
sião (JB, 23/9): "Não houve alter-
nativa a não ser usar a violência."
O inquérito contudo, assinala que"se houve algum excesso não foi
possível esclarece-lo através das
formas permitidas em Direito".
Compreende-se que o inquérito te-
nha chegado a tal conclusão. Afi-
nal atualmente os excessos estão
incorporados às formas permitidas
em Direito. Mais adiante, apesar
do coronel ter reconhecido a auto-
ria dos danos ("vamos reparar os
danos", frase sua) o inquérito pre-
feriu considerá-los "de autoria ne-
bulosa face ao tumulto estabeleci-
do pelos participantes do ato públi-
co em sua fuga". Faz sentido. Só
tem um defalhezinho que me in-

triga nessa conclusão: de que fu-
giam os participantes do ato pú-
blico? Provavelmente do vampiro
de Dusseldorf. Ou do monstro do
lago Ness. Ou, quem sabe, fugiam
apenas pelo prazer de fugir?

E uma coisa eu garanto:
não era da polícia que
eles fugiam. A policia
chegou muito sorridente,
interessada em contrater-

niZtir e até participar do ato pú-
blico. Foram os estudantes que ini-
ciaram as hostilidades. Estavam
muilo a fim de um conflito. Mal
sentiram a aproximação pegaram
suas bombas de gás lacrimogêneo

e começaram a atirar na polícia.
Aliás o inquérito confirma as

suspeitas de que os estudantes es-
tavam armados até os dentes.
Acenlua que a realização do ato
público representou uma tentati-

va extremada das lideranças estu-
dantis de estabelecerem um con-
íronto direto com os órgãos de se-
gurança para o desencadeamenlo
de uma guerra revolucionária. Con-
venhamos, ninguém parte para
uma guerra revolucionária armado
somente com slogans, faixas e car-
tazes. Além do farto material sub-
versivo apreendido (faixas que
diziam "Abaixo a Carestia", carta-
zes de cinema e teatro, recortes do
Estadão, alguns exemplares do jor-
nal Versus e o intedefectível exem-
plar da Voz Operária, já encontra-
do até na Câmara dos Deputados)
o coronel deve ter recolhido tam-
bém alguns tanques, canhões, obu-
zes e blindados certamente escon-
didos na garagem da PUC.

Agora vejam os senhores do
que escapamos! Não fosse o pron-
to desembarque das tropas do co-
ronel e hoje estaríamos metidos
numa guerra pior que a do Para-

guai (de um lado o Brasil, do outro
os participantes do ato público).
Creio mesmo que se o coronel de-
morasse mais meia hora talvez fos-
se tarde demais. Os participantes
do ato público já teriam tomado a
rua Monte Alegre, depois partiriam
para dominar São Paulo, conquis-
tariam a Via Dutra, invadiriam o
Rio (se não ficassem presos num
congestionamento), tomariam Belo
Horizonte, Brasília e em menos de
uma semana, estou certo as nos-
sas tradições cristãs e verdadeira-
mente democráticas iriam pras
cucuias.

Percebe-se agora, lendo o re-
latório, que havia fortes indícios
de que a guerra revolucionária es-
tava por horas: a Escola, segue o
inquérito, colocou a disposição de
um aluno 29 urnas para eleições
do DCE-Livre ("um verdadeiro es-
cárnio à legislação baixada pelas
autoridades educacionais"). Como
se isso não bastasse permitiu 

"o

uso indiscriminado do salão Beta
para assembléias estudantis e ou-
trás de fins inconfessáveis (isso es-
tá me cheirando a bacanal). Se es-
ses dados não revelam a proximi-
dade de uma guerra revoluciona-
ria, então eu não entendo mais na-
da (aliás, já não entendo há muito
tempo). Quanto aos cinco feridos
que os jornais noticiaram diz o in-
quérito que foram "resultantes 

do
contato direto das vítimas prostra-
das ao chão com as bombas de gás
lacrimogêneo". Entendamos: a po-
lícia cumpria o seu papel, procura-
va até jogar suas bombas em locais
onde não havia ninguém. Agora,
que culpa tem ela se alguns sub-
versivos procuravam cair exata-
mente em cima das bombas??

FOTOGRAFIA

AS ÚLTIMAS
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Todas as manhãs,
Pixinguinha
estava sereno no
Bar Gouveia.
Cadeira cativa,
chapéu sobre a
mesa, bebendo água
mineral. "Eu não
bebo de tristeza,
bebo de alegria,
desde que minha
mulher faleceu que
eu não tenho mais
alegrias". Pouco
antes de morrer, o
gênio da música

popular brasileira
morava na Estrada
Velha da Pavuna.
Um conjunto
habitacional, •
apartamento
simples, filho e
nora. Mostrou a
flauta, o saxofone,
não, traria muitas
recordações.
Lamentava a falta
de espaço, o piano
ao lado da cama.
Dedilhou de pé
algumas notas, olhos
molhados. Só sorria
com os olhos,
tanta lembrança.

Fotos de José Mariáni
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