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TEMPO

Claro a parcialmcn-
te nublado, nevoei-
ros esparsos pela
manhã; temperntu-
ra estável; ventos
de Sueste fracos.
Máx.: 26,6 (Jacaré-
paguá e Realengo).
Min.: 15,8 (Alto
da Boa Vista). (Ma-
pas no Cadê r-
no de Classificados)

IrHllla/Folo de J«lr Cirdoi*

PREÇOS, VENDA AVUISA:
Estado do Rio de Janeiro:

Dias úleii . . . Cr$ 7,00
Dcmingos . . . CrS 7,00

Minai Gerais:

Dias úteis . . . Cr$ 7,00
Domingos . . . Cr$ 8,00

Outros Estados:

Dias úlois ... CrS 12,00
Domingos . . . Cr$ 13,00

ASSINATURAS - Domiciliar
(Rio e Niterói): Tel. 264-6807

3 meses . . . Cr$ 580,00
6 meses . . . Cr$ 1 050,00

São Paulo (CAPITAI):

3 meses . . . Cr$ 900,00
6 meses . . . Cr$ 1 670,00

ESPÍRITO SANTO:

3 meses . . . Cr$ 765,00
6 meses . . . Cr$ 1 400,00

Postal, via terrestre, em todo
o território nacional:

3 meses .... Cr$ 650,00
6 meses .... Cr$ 1 200,00

Postal, via aérea, em todo
o território nacional:

3 meses .... Cr$ 765,00
6 meses .... Cr$ 1 400,00

EXTERIOR — Via aérea: Amé-
rica' Central, América do Nor-
te, Portugal e Espanha:

3 meses . . . . US$ 207.00
6 meses . . . . US$ 414.00
1 ano US$ 828.00

América do Sul:

3 meses .
6 meses .
1 ano . .

. . USS 150.00

. . US$ 300.00
. . US$ 600.00

Demais países:

3 meses '. 
. . . US$ 304.00

6 meses .... USS 608.00
1 ano . . . . US$ 1 216100

VIA MARÍTIMA - América,
Portugal e Espanha:

3 meses .... US$ 41.00
6 meses . . . . US$ 82.00

1 ano US$ 164.00

Demais países:

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

r-m ACHADOS e"
D1U PERDIDOS

AMAURY MARTINS — Comunica
extravio cartão termoplástico
CREA 5o região n° 14962 - D
Regisiro n° 62725.

DOCUMENTOS PERDIDOS — Em
Copacabana de CLEONICHE MAG.
NONE DE OTTONI, Carl. Indentl-

- dade, cort. Motorista, CPF, cartão
Brodesco e ae ANA VANINA
QUEPFERT MAGNONE, cort. Iden-
liòade. Pede-se avisar Gastão

§ Baiano, 496/2010. Tel. 287-
5657. Agradece-se e gratifica-se.

EXTRAVIO — Comprovante de re-
colhi mento n° 365575 de 26.6.78
emitido em nome de Glicia Glei-
du Rocha.

FOI PERDIDA — A carteira Profis-
sional emitida pelo CREA Sobo n°
384 D, 3a Região pertencente ao
engenheiro Lesko de Araúio Ju-
mor. Tel. 266-6722.

PERDEU-SE — O comprovante do
depósito compulsório n° 371758
do Agência do Banco.do Brasil
da Tijuca em nome de Angela de
Oliveira Navarro.

RENATO LUIZ DE CASTRO SAN.
TOS Percíeu comprovante de re-
colhi mento — depósito de viagem
ao exterior n° 337886 série Z-

¦ 001.
SALVATORE CIRIUO: Deciara ter

perdido seu di oósito compulsório
n° 349013 de 23/05/78. Tel.r
281-0528.

200 EMPREGOS

210 DOMÉSTICOS
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Irã vende sob condição
petróleo para o Brasil

AG. AMIGA DO LAR — Oferece
emprogada. caprichosa paro to-
dos os serviços babás, carinho-
sas, cozinheiras gabaritadas,
acompanhantes pacientes moto-
ristas atenciosos, caseiro, etc.
Todos com rofs. sólidas Carl. de
saúde. Garantimos 6 meses. Tel.
255-5444 255-3311.

AGENCIA AMIGA DO'
BEBE — Seleciona e ofe-
rece babás, práticos e
especializadas enfer-
meiras e acompanhan-
tes. Todas com referên-
cias sólidas. 23Ó-3336.

AGÊNCIA MINEIRA —
Dispõe de empregados
domésticos com referên-
cias sólidas. Damos pra-
20 de adaptação e con-
trato garantindo fica-
rem' ó meses. 236-
1891/256-9526.

AGENCIA REAL — Oferece empte-
gados(os) ótima aparência d ref.
cozinheira forno e fogão e irival
Variodo. Cop. Arr. ca/eiros, mo»
•oristas, etc. Te. 236-6760 e 257-
8795.

Yokola falou na Câmara dos Deputados

INCRA admite
desapropriar
se necessário

O Governo não terá inibição em tomar
medidas drásticas, como a desapropriação
de terras por interesse social, para reduzir^
tensões no campo, de acordo com o Estatu-
to da Terra, anunciou, ontem o presidente
do INCRA, Paulo Yokota. Ele acha que me-
canismos fiscais, como o Imposto Territo-
rial Rural, não são suficientes para resolver
os problemas de terra no país.

Três projetos de lei deverão ser envia-
dos pelo Governo ao Congresso, no segundo
semestre: um, reformula o ITR e o torna
mais progressivo; outro, transforma o
INCRA em empresa pública, e o terceiro
visa a aprimorar a legislação que regula a
compra de terras por estrangeiros. Essas :
informações foram dadas por Paulo Yokota
na Câmara dos Deputados.

Pela primeira vez, uma autoridade do
atual Governo admite claramente o recurso
de desapropriações por interesse social —
que sempre foi associado à idéia de uma"reforma agrária" — para evitar conflitos
nas áreas agrícolas tradicionais. O presi-
dente do INCRA concentrou-se na priori-
dade à agropecuária, prevista nas diretrizes
do Governo Figueiredo.

Pelo. Estatuto da Terra, em vigor, as
terras incultas, ao serem desapropriadas,
serão pagas em ORTNs (Obrigações Rea-
justáveis do Tesouro Nacional, enquanto
as benfeitorias — aí entendidas as cultu-
ras, máquinas e equipamentos, implemen-
tos agrícolas e construções civis — de-
verão ser pagas em dinheiro. (Página 9)

Federações pedem
que Campeonato
termine em março

Um pedido dos presidentes de federações
de futebol de todo o país, para que o Campeo-
nato Nacional sejar disputado até março, poisnão conseguiram encontrar fórmula que per-mita terminá-lo em dezembro deste ano, vái ser
levado, hoje de manhã, ao presidente do CND,
Giulite Coutinho, pelos quatro vice-presidentes
regionais e pelo diretor de futebol da CBD.

A resposta será analisada em uma reunião
que os presidentes de federações de futebol vão
realizar à tarde na CBD, quando pretendemadotar uma posição sobre o Campeonato. On-
tem, foi rejeitado o esquema proposto pela CBD,
que dava ao Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Pernambuco e Bahia o privilégio
de só entrarem na fase semifinal. (Página 23)

Após a revolução islâmica, a
NIOC, companhia estatal iraniana
de petróleo, só concordou em reno-
var o contrato de longo prazo de
fornecimento com a Petrobrás com
o compromisso de a empresa brasi-
leira não revender petróleo bruto
ou derivados a Israel, Rodésia c
África do Sul — revelou alta fonte
do Conselho Nacicíial do Petróleo.

Em Beirute, o Ministro do Pe-
tróleo da Arábia Saudita, Xeque
Ahmcd Yamani, reiterou que os
países ocidentais "correm o risco
de uma interrupção dos forneci-
mentos de petróleo" enquanto os
palestinos "não recuperarem sua
pátria". Nos Estados Unidos-, os go-
vernadores dos Estados de Nova
Iorque, Connecticut e Nova Jérsei
decretaram o racionamento de ga-
solina.

Em Brasília, o Ministro dos

Transportes, Eliscu Resende, co-
municou a decisão oficial de o Go-
verno manter os 80 km/h de velo-
cidade máxima em todas as rodo-
vias do país, inclusive as vias cx-
pressas, e anunciou medidas tor-
nando mais rigorosa a fiscalização
nas estradas e também nos veí-
culos, com vistas à economia de
combustível.

Deu prazo de !)0 dias para que
empresas ferroviária e liidroviária
federais apresentem ao Ministério
programa, com sugestões, sobre o
aumento da absorção de carga do
sistema rodoviário c anunciou"centrais de fretes", inicialmente
gerenciadas pelo DNER, para co-
ordenar cargas de retorno e evitar
que caminhões transitem vazios
nas estradas federais. (Página 15)

Governo não vai
permitir emendai
sobre a anistia,

O Ministro da Justiça. Petrô-
nio Portella, afirmou, ontem, que
o Governo não aceitará emendas
ao projeto sobre anistia que será
enviado ao Congresso no dia 27. O
Palácio do Planalto esclareceu que
os corruptos serão beneficiados com
a recuperação de seus direitos po-
líticos, mas não serão reintegra-
dos no serviço público, nem terão
benefício financeiro decorrente do
perdão.

Enquanto o Ministro Said
Farhat garantia que o Governo
prenderá o Sr Leonel Brizola, caso
ele volte antes da anistia, o porta-
voz do Planalto, Alexandre Garcia,
afirmava que o Presidente Figuei-
redo dará "seu toque de homem
humanista" ao projeto, visando
assim estabelecer os limites e a
abrangência da anistia. (Página 3)

Loón/Nicaráqua — Foto da AP
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Varig reinicia;
hoje vôos com
os seus DC-10

Guerrilheiros sandinistas patrulham as ruas de León protegidos por tanque capturado da Guarda Nacional

Somom admite,
que sandinistas
podem derrubá-lo

Entrevistado por uma rede de televisão
norte-americana, o. Presidente da Nicará-

t gua, Anastasio Somoza, admitiu, ontem, pe-
Ia primeira vez, a possibilidade de derrota."Tudo pode acontecer" — declarou o Gene-
ral salientando que não vai renunciar, mas
acrescentando que os sandinistas "podem
me renunciar". Somoza mostrou-se insegu-
i-o ante as câmaras de TV.

O Governo deN Reconstrução da Nicará-
gua, formado no exílio, se transferirá, "nos

próximos dias", para a cidade de León, se-
gundo anunciou, ontem, érgio Ramirez,
integrante da junta de cinco personalida-
des que irão governar o país depois que
Somoza cair. A Embaixada brasileira em
Manágua acolheu novos refugiados e, no
Itamarati, já se fala na possibilidade de o
Brasil vir a reconhecer um Governo orga-
nizado pelos sandinistas. (P á g i n a 13)

A Varig reinicia hoje as operações de
vôos com os aviões DC-10 para a Europa e
paises de outros continentes onde não exis-
ta a proibição de pouso e decolagem desse
tipo de aparelho. A permissão para a reto-
mada dos vôos no Brasil foi autorizada, on-
tem, pelo Ministro da Aeronáutica e pelo
Departamento de Aeronáutica Civil, em
Brasília.

A decisão das autoridades aeronáuticas
foi tomada em comum acordo com a Varig,
a única empresa brasileira que opera com
DC-10. Quanto ao reinicio dos vôos para os
Estados Unidos, a companhia só voltará a
fazê-lo quando a Justiça norte-americana
levantar a- proibição imposta à operação
com esses tipos de aviões. (Página 6)

Desastre com
ônibus mata 30
em Pernambuco

Recife — Pelo menos 30 pessoas mor-
reram queimadas — o número pode passar
de 40 — num acidente, ontem, no Km 53
da BR-101, próximo ao Município de Itapi-
rema, entre cinco veículos: uma carreta,
um ônibus, dois caminhões e dois automó-
veis. O ônibus, da Empresa Aparecida do
Norte, saiu do Rio domingo, com destino a
Natal, conduzindo 35 passageiros.

Quatro veículos estavam parados num
acostamento quando um caminhão bateu
num Brasília, atirando-o sobre um Mave-
rick; os dois automóveis se incendiaram e
o fogo se transmitiu aos outros veículos.
A policia está encontrando dificuldade
para identificar os mortos, porque a maio-
ria ficou completamente carbonizada.

Paulistas vaiam;
Seleção durante -
todoi o treino

A vaia constante, do primeiro ao últi-
mo minuto, marcou, ontem, o treino da
Seleção Brasileira no Morumbi, em São
Paulo, e o técnico Cláudio Coutinho só não
encerrou o exercício antes do tempo por-
qúe os jogadores precisavam movimentar-
se para ganhar conjunto. Todos os joga-
dores, inclusive os paulistas, foram inten-
samente vaiados.

São Paulo e Santos, em jogo que será
televisado para o Rio, começam a decidir,
hoje, às 21h, o Campeonato Paulista de
1978. O titulo define-se em uma melhor
de quatro pontos, e o segundo jogo está
marcado' para domingo à tarde. Caso os
dois clubes terminem com o mesmo número
de pontos, haverá ainda uma prorroga-
ção de 30 minutos. (Páginas 23 e 24)

Simonsen define Carter ainda nãoi
critérios para garantiu votação!
direito de greve nara o SALT-2

Os estudos em curso para a reformula-
ção da política salarial admitem o direito
de greve, em caso de não haver acordo en-
tre patrões e empregados nas negociações
para fixação do Índice de reajuste de sa-
lário acima da correção automática pelas
ORTNs, igualmente prevista — informou,
ontem, o Ministro do Planejamento, Mário
Simonsen.

O Ministro adiantou, também, que, na
reunião de amanhã do Conselho MonetáriG
Nacional, os bancos serão proibidos de rea-
üzar operações no overnight utilizando co-
mo garantia LTNs custodiadas no Banco
Central ou pertencentes a clientes, mas
disponíveis em carteira. O objetivo é obri-
gá-los 

"a formar carteiras destinadas à ob-
tenção de recursos no oyen. (Página 15)

O Presidente Jimmy Carter não conta,
ainda, com a maioria de dois terços (67 vo-
tos) do Senado norte-americano, necessária
à ratificação do acordo sobre limitação de
armamentos estratégicos (SALT-2) que
acabou de firmar com o Presidente soviéti-
co Leonid Brejnev, segundo informou o vi-
ce-líder da maioria do Partido Democrata,
Alan Cranston.

Até agora, disse Cranston, 58 senado-
res são favoráveis à ratificação, 30 estão
contra e 12 mantêm-se indecisos (34 votos
contrários bastam para impedir a ratifica-
ção). Adversários do tratado afirmaram
que estão assegurados, agora, apenas 50
votos favoráveis e o líder da minoria re-
publicana, Senador Howard Baker, adver-
tiú que o SALT-2 não tem possibilidades de
ser ratificado sem emendas. (Página 12)

A UNIÃO ADVENTISTA olerece
domósticas poro copa, cozinha,
babás práticas e especialUadat,
•nfermeiras, acompanhantes ,
governantas, chofer, caseiros,
•le. Todos com referências sáli-
das, damos prazo de adaptação
• contrato, garantindo ficarem 6
numn 255-3688, 255-894B.

A MOÇA OU SENHORA — Trivial
variado CRS 6000.00 Idiii «rvi-
Ços leves de 2 senhoras, folga
todo dominga Av. Copacabana
583 ap. 806.

AGENCIA SIMPÁTICA
— 222-3660 — Dispõe
imediato de domésticas
selecionadas temos dia-
ristas, faxineiras, lava-
deiras, passadeiras.
ARRUMADEIRA — Que durma no

emprego. Peco referencias ord,
2.00 O.OO. Toncleros. 134,704.
Tel. 237-6529.

AGENCIA SELMAR — Oferece óti-
mos coz.,cop , arrum., bobó., co-
peiros e diaristas. Rig. seleciona-
dos. 224-8015e 221-6311. (C

ARRUMADEIRA — Precisas, ros-
ponsavel, boa aparência saben-
do costurar a máquina, de 30 a
35 anos, com mais de 2 anos de
referencias no mesma casa de
alto tratamgnto. Ordenado 5.000
cruzeiros. Tratar Avenida Vi*-
conde de Albuquerque, 1.225
Leblon fones 274-3807 • 274-
3811.

A AGÊNCIA RIACHUELO — que
desde 1934 vem servindo RJ,
oferece mensolista, babás, co-
peiras, cozinheiras, motoristas
ele. Tel. 231-3191 —224-7485.

A ARRUMADEIRA — Mocinha que
goste de criança, mesmo sem prá-
lico. Salário 2.500.00. R. Rila
Ludolf, 70/ 3» Tel. 274-8985.

A SABÁ — Carinhoso com refe-
rencia e cart. de saúde pago
7000.00 cuidar de bebe de 4
meses Av. Copacabana 583 ap.
806.

AGENCIA MERCU
RIO — 256-3405 235-3667. ie-
mótimas coz., arrum., babás,
mot., fax., pass., dio'is!as d doe
q! ficam arquivados Av. Copaca-
bana, 534/ 301.

ABC AGENCIA PROLAR PORTU-
GUESA — Of. cormheí.os. babá.
Acomp., motoristo, cop.fo) e t se'-
viço!. Pra/o adoptocóo. 236-
6669, 256-3881.

ARRUMADEIRA — Precisa-se cc
p'ò'ca, c recendas. TV^oquar
to. Rua Toneleros. 21 403. Copo

AGENCIA SENADOR —
Há 25 anos oferecendo
cozinheira, cop., babás,
arr. E agora com diaris-
tas, todas selecionadas.
Tel. 232-3285.

ARRUM-BABA — E wra copara
preciso urgente. Soiárioa^é 5.000
Av. Copo. 534 op. 402. Folga
àornina,0.

COZINHEIRA — Trivial variado
6000,00 cozinhar, arrumar apto.
casal s/ filhos assino cadeira
folgo todo domingo Av. Copaco-
bana 583op. 806.

COZINHEIRA — P.e-sc-se ir vai
simples, tombem cope:rar. «1 r-i \

. corteira assinado. Pede-se òoes,
e refs. Ruo Frei Leandro, 29.
Jardim Bo*an.'ca. Te' 246-6632.

COZINHEIRA — Precisa-se trivial
variado lavando passando se-
nhora só. Referências. Ord. CRS
3.000,00. Tel. 227-6935.

CASAL DE TRATAMENTO — P'e;!-
sa empregada que saiba coz«''har
beTt trivial fi"o e foco outros
serviços. 2 veies p' semana, Te-
lefonar p.' 247-6288. Dos 2 hs.
em dofTe. Re?s. e does.

COPEIRA ARRUMADEIRA —
2.500.00 d refs. R 0'on Be/er-o
de Meio, 155. Jardim Botânico.
Ha''o. Tel 246-3675

COPEIRO E COZINHEIRA - 6 mH
Cope,ro t-' noções ''o^ceso comfo
Av Copotabcpo, B61 op. 91.1 ú
teí. doméstico.

CASAL PRECISA — En;pregorJo
sossegado c ref., nâo preciso lavai
nem passar. Paga-se INPS e 13°
sol. ord. C'S 3.000,00. Ruo Adol.
folutz. 88 Gávea Tel: 274-3421.

CASAL SEM FILHOS —C/Refercn-
oa p- coso 2 pessoas. Entrada do
Cor.bu, 609. Jacatepuguá. Tra*
?or lei. 236-6342. •

COPEIRO — Paro casa família
fino troto rdade 25 a 35 anos
ordenado combinar dormindo
emprego ?3? Férias Folgai de
mingos Tel: 268-5322.
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Coluna do Castello

Anistia começa o
descongestionamento

Brasília — Embora sem que haja conhe-
cimento do texto do projeto de lei de anis-
tia. encaminhado pelo Ministro da Justiça
ao Presidente da República, deve admitir-
se que com cie inicia-se o processo de des-
congestionamento político, com a revogação
de punições ditadas pelo arbítrio dos Go-
vemos militares ou pelas leis de exceção que
ainda vigoram para combater a subversão.
Um período difícil da história contempora-
nea tem um começo de fim, na dinâmica
natural dos movimentos políticos. Ainda
agora, tivemos ampla notícia de uma reu-
nião de exilados realizada em Lisboa e deco-
rada pelo retrato de Getúlio Vargas, um dos
campeões brasileiros da técnica de exportar
adversários e autor de uma anistia a que foi
compelido num. momento em que perdera o
controle do Poder e tentava uma manobra
para sobreviver na base de uma aliança com
seus adversários tradicionais e que tanto ha-
viam sofrido sob seu Governo.

A dinâmica desse processo indica que a
esse primeiro passo se seguirão outros, co-
mo aconteceu na Espanha. O próprio Presi-
dente Figueiredo já alertou os políticos pa-
ra a necessidade de serem minorados os so-
frimentos das famílias dos presos e exilados,
e ele o fez com a sinceridade de quem pas-
sou na vida momentos amargos em ãecor-
rència das lutas políticas nas quais seu pai
se viu envolvido. Já se fala igualmente na
possibilidade de serem beneficiados por in-
dulto presidencial jovens levados pela pai-
xão política e pelo destemor da idade à luta
armada. Mas o futuro Congresso, eleito pe-
Io povo sem os condicionamentos do regime
de exceção, haverá de completar as medidas
legais necessárias a dar à anistia a exten-
são e a dimensão que lhe são inerentes.

Há, no entanto, embaraços a serem ven-
cidos desde já mediante medidas adminis-
trativas que devolvam às suas cátedras e aos
seus laboratórios de pesquisa professores e
cientistas afastaãps das funções pelo pre-
conceito político ou pela falta de escrúpulos
de adversários pessoais. As medidas deverão
ser, nesse terreno, de caráter geral, de mo-
do a evitar constrangimentos a homens
ilustres feridos pela injustiça ou pelo secta-
rismo. Todos eles devem ter direito ao re-
torno automático, independente da iniciati-
va deles, a não ser a da sua simples apre-
sentação às escolas e laboratórios.

¦ ¦ ¦
Nesta hora, não se deve esquecer tam-

bém dos que sofreram punições brancas, os
que perderam seus cargos não tiveram aces-
so a funções em empresas públicas e até pri-
vadas pela atuação vigilante e obsessiva da
comunidade de informações. Ainda agora, o
atestado de ideologia convive com o estado
de direito ainda não de todo democrático
e o simples "tem antecedentes" exarado por
um burocrata da informação mim papel é
suficiente para impedir que ganhadores de
concurso, inclusive para a magistratura,
vejam assegurado seu direito à nomeação.
Há um instrumento político que se sobre-
põe à lei e que vai afastando da atividade
numerosos brasileiros incluídos em fichários 

'

sigilosos nos quais se registram denúncias
apuradas segundo critérios indefinidos.

As pressões do aparelho de informação
e segurança foram intensas e extensas du-
rante largo periodo. O grave, todavia, é que
elas continuam a operar no momento em
que o Governo inicia, pela anistia restrita,
uma conciliação que preocupa apenas os
profissionais da comunidade. Não são raros
os casos de profissionais que vêem sem expli-
cação paralisada sua carreira sem que haja
explicação razoável para o que lhes acon-
tece. Essa situação não é corrigível pelas
leis, que não a promoveram, mas pela deter-
minação do Governo disposto a implantar
no país um verdadeiro regime democrático.
Só a Presidência da República poderá ope-
rar eficientemente no sentido de eliminar
esse resíduo ditatorial que continua implan-
tado no serviço público com repercussão na
empresa privada. Há evidentemente algu-
mas providências legais, como a extinção de
órgãos de polícia política em todos os ramos
da administração, que podem ser tomadas,
mas há sobretudo uma orientação a ser da-
da para impedir a discriminação facciosa
característica dos períodos de exceção, que
o Presidente Figueiredo pensa eliminar.

I

¦ ¦ ¦
O ex-Governador Rondon Pacheco, pre-

sidente da Usimmas, está na expectativa de
ser convocado para funções políticas.

Carlos Castello Branco

JORNAL DE VIAGEM
SEU FIM DE SEMANA E AS FÉRIAS ESTÃO AQUI

Os •UClHplei j beira do lago deícamam a ylstl • relaxam. As
viilis pelo terreno imenso dio sombra sempre. Muitos hospedes andam
descalços o dia inteiro. O Holel-Faianda Villa-Fcrtt. cheira a roca. Mas
o conforto • grande- Ai crianças tôm um mundo da coiiat a faiar a oi
adultos campos, quadras, piscina «te. O Villa-Forle, de Engenheiro Pas-
sos, aceita reservas no Rio polo telefona: 285-1251 IO. Elitabelh).

LAREIRA

As pessoas sa sentem bom com
j nalurexa (alpina) cm volta, o com
forto não exagerado dos aparta-
mentos • o excelente tratamento
dispensado, t o Hotel Vale do
Luar, em Nova Fríbut-cjo, que tem
piscina, quadrei da esporte, sauna,
ducha, magnífico restaurante (com
lareira ¦ piano), jardins, etc. Há
ainda um agradável pub, boate, *lc.
Isso tudo a dez minutos do contro.
O Val« do Luar i o m.iis nova
hotel da cidade. O telefona i
0245-223652.

INDESCRITÍVEL

O Hotel Casa Alpina, «m Itamon-
te, á um achado para os casais em
lua-de-mel. A mais de mil metros
de altitude, oferece uma paisagem
indescriTível • um silencie raramen-
te quebrado. Os apartamentos e
chalés «ão todos rústicos com va-
randa para um vale profundamente
verde. A comida é ótima. Há sauna,
bosque, piscina natural etc. No Rio,
pode-se reservar pelo telefone ..
224-4589 ou llamonte 230 o 231.

SAUNA AUTÊNTICA

A comida á farta e variada e o
gulash sempre aparece nos fins de

semana. No silencioso chalé, quase
escondido por um verde intenso,
só há uma obrigação: que todos oi
hóspedes estejam presentes ao atino*
co (às 13h) e ao jantar (às l°hl.
A sauna do Bertoll, do Penedo, foi
«eformada, mas não perdeu nada
de sua autenticidade finlandesa. O
hotel lom piscina, um grande po*
mar, pode*se tomar banho de rio
n attora, há o "Bar da Consciência''
em que o hóspode se serve sozí-
nho o prepara os acompanhamentos
preferidos. O Bertoll lem dois te-
Icfones: no Rio 224-7435 e o di-
reto 0223-540342.

MEIGA ESTÂNCIA

O JORNAL OE VIAGEM esteve
crível a calma, o burocolismo • a
crivei a calma, o bucolismo e o
silencie reconfortante da pequena
e meiga ostância hidroiiiinPr.il do
Sul de Minas. Há sempre pessoas
dormindo nos bancos do lindo par-
que das águas, com o ventinho
fresco iambondo o rosto. A comida,
tem dúvida alguma, é excepcional:
sem sofisticação, mas farta, deli-
ciosa e com características casei-
raí. Iscas de fígado: nota 10. O
Santo Dumont faz reservas pelos
telefones diletos: 035.2511466 e
035-2511419.

BARATO

O hotel fica « 90 metioi d* Umi
praia calme, de areias monultlcita
ornada por amendoel*at. 4 o Ml'
ranlt do Poeta, di Rio dai Ostras,
um recanto tranqüilo • ceie* de
.'ti Kl.n do Rio. O Mirante náo tam

Iumo, mai oferece conforto aos
hóspedes: bons aparlamentos, play*

¦ iH.unii TV i fjres, estaciona-
mi. Mt.. ale fu. fiiiih barato co>
nhocer a maravilhosa Rio dai
Oitrai, No Rio pode.se reservar
pelos telefones: 243-9552 • ...
143-0813.

A lh45m DO RIO
Nova 'riburrjo, a IMS", do Rio,

continua sendo uma excelente
opção para Urlas a o fim de te*
mane. 0 clima • o mais «eco das
cidades serranas do ' Estado e hi
cerca de 30 hotéis de todas as ca*
leqorlas, O Mury Garden que já
adquiriu conceito entr» os de cias*
se A, fio em Murl, * mil melrcl
de altitude, com uma comida ex*
cepclonal. Há piscina, playground,
sauna, quadra de esporte etc. Os
telefonei sio: 0245-421120 e ..
0245-421176. Frlburgo também po-
de se gabar de posuir excelentes
restaurantes • churrascarias, Uma
bem Indicada é I Ma|irlca. A
nualguer hora do dia hi gente na
Maiórica, uma casa de primeira
classe. Fica na praça principal.

AS CARRUAGENS

A imneriat cidadã da Pelrópolii (a
apena< lh do Rio) 4 sempre um*
rjrande pedida do passeio com a ni>

risada no fim do semana. Há muilo
o que var, além da vollinha nas pi*
torescas carruagens. E para almoçar
uma sugestão é o Bauernslube, exca-
lente restaurante que fica na Rua

João Pessoa, 297, paninho do centro.

BOM E TRANQÜILO

O caminho mais bonito para se

ir a Juruiuba, em Niterói, < das-

cendo a Ponte tomar o caminho de

Icarai. Aí, seguir em frente, subln*

do serrinhes graciosas e passando

pelas praias do Saco de'São Fran.

cisco e Charitas. A viagem não dura

mais de 20 minutos da Ponte. Em

Jurujuba, o mar está sempre calmo.

Hi um lugar belíssimo, ótimo para
comer e conversar tranqüilamente!
o Restaurante Samanguelá, do gtn*
tleman Pierre Farsoun, que tem cias*

te internacional e uma vista des-

lumbranle para o mar. O telefone é

711-7848.

CENTER HOTEL S.A.
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS

Informamos aos Sonhorei Acionistas que continuamos pagando
o dividendo n,° I a Av, Rio Branco, 33 s/lo|a, das 13:00 ás 17:00
l.orai de acordo com a dellborafão aprovada em nossa Assembléia

Geral Ordinária de 30 de abril de 1979.
18 a 22 do corrente — acionistas com Iniciais de E a J,

" 25 a 29 do corrente — acionistas com Iniciais de K a M.
02 a 06 do iull.o — acionistas com iniciais de N • Z.

Oi rfltflrdfltáricj serão Atendidos no decorrer do més do [ulho.
A DIRETORIA (P

neacacacacâcaesÊ

esta coluna: 262-0398. Correspondência: "CORREIO FRIBURGUENSE", Rua das Marrecas 48/B02,Notas para . ..
Rio da Janeiro, RJ • Praça Demerval Barbosa 28/603, Nova Friburao, RJ.

(P

ft SUPER-EXCURSÕES VIKINGS
i Saídas Junho, Julho e Agosto
áfc Maravilhosas programações incluindo trasla-
? dos, excursões, hotéis selecionados, saldas
á semanais, etc.

BARILOCHE INESQUECÍVEL CrS 8.877
^ NOVO GRANDE CIRCUITO ANDINO CrS 14.316
l\ BUENOS AIRES CrS 3.284

15 de julho ÚLTIMOS LUGARES PARA
\ MIAMI, DISNEYWORLD, WASHINGTON e NEW YORK.
gff 17 inesquecíveis dias: incluindo hotéis, traslados,*eK passeios, excursões, ingressos para as atrações de
Jj Disneyworld, etc.
r^J (com ou sem depósito compulsório incluído).

çm ADULTO: 
CrS 15.675 MENORES: CrS 10.929.

a Faça já a sua reserva nos cruzeiros marítimos
fc£ de Reveillon, Manaus, Carnaval e Prata.
f Solicite os nossos folhetos coloridos e
£ venha tomar um cafezinho conosco.

tf A»
TURISMO LTDA

Embratur 080066100 1

Rua Barata Ribeiro, 383
Salas 302/303

Tel (PBX) 255-9242

A NOVA LEI &fe
DO INQUILINATO
COMENTADA
AUTOR: JOÃO CARLOS PESTANA DE AGUIAR

ers 200.00 DJefa,™
Também pelo Reembolso Postal

Caixa Postal 9489 - CEP 01000 - São Paulo, SP

COBRANÇAS
JUDICIAIS

Cheques, Promissórias e Ou-
plicatas. Escritório de Advoca-
cia sealiza cobranças sem ante-
cipação de honorários. Av. Rio
Branco, 156 - s/2115. - Tels.:
232-44Ó3, 221-8359 e 222-7546.

(ANÚNCIOS DEI

u&fj
18 DIAS SENSACIONAIS

MT (â2ãffi£3&•Ti

>1ill^ 55Í.BSR
TODAS AS VIAGENS EM ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO

BARILOCHE
ÔNIBUS —NAVIO —AVIÃO

Rio, Curitiba, Porta Alegre, Montevidéu. Punia dei Este, Buenos Aires, La Plala, Mar
dei Plata, Baia Blanca. Neuquen, Bariloche, BUENOS AIRES, embarque em transatlàn-
tico ou continuação de ônibus via Rosário, Santa Fé, Resistência, Pilcomayo, Assun-
ção, Foz, Pto. Stroessner, Curitiba. Rio. IDA E. VOLTA DE ÔNIBUS.

DURAÇÃO: 21 DIAS • SAlDAS: 28 Junho, 02, 06. 09,10,11 e 13 Julho, 07 Agosto, 06
Setembro, 06 Outubro, 05 Novembro, 10 Dezembro.

NEW YORK - WASHINGTON - ORLANDO - MIAMI
3 Dias Em Disney

Prestações a partir de Saídas: 5 - 10 - 15 - 19 de julho

Cr$ 3.327,00 PNr^f 1".°.™?°" e Inscrições

Tudo incluído, T%m B6LAJR VlAGeNS
inclusive depósito | 

£3^ | AVi Graça Aranha, 145 — S. 906

Embratur 080050100

ROTEIRO DAS
MISSÕES BRASIL-
ARGENTINA - PARAGUAI - Rio -
S. Paulo ¦ Curitiba - Irai (thermas)
Santo Ângelo ¦ Ruínas de São Miguel ¦

Sáo Borja - Santo Tome - Posadas ¦ Mi-
nas de San Ignácio Mini ¦ Encarnacion -

Assunción - Foz do Iguaçu - Guaira
(Sele Quedas) - Maringá - Londrina - S.
Paulo - Rio. DURAÇÃO: 13 DIAS • SAÍ-
DAS: 11 e 18 Julho. 08 Agoslo, 05 Se-
lembro, 03 e 17 Outubro, 07 e 04 No-
vembro, 05 Dezembro.

FOZ -SETE QUEDAS-
PARAGUAI-ARGENTINA-SUL
DO BRASIL - MARAVILHOSA
VIAGEM EM NAVIO FLUVIAL
(EXCLUSIVIDADE DA URBI ET
0RBI) - Descendo o Rio Paraná alè

guaira e continuando de ônibus visi-
tando Sáo Paulo. Pres. Prudenle, Guai-
ra, Sele Quedas, Cataratas do Iguaçu,
Pto. Pres. Stroessner, Assunção, Lago
Ypacaray, Argentina. Curitiba, Ponta
Grossa, Vila Velha. DURAÇÃO: 15 DIAS
SAlDAS: 10, 12 e 17 Julho, 07 Agoslo.
04 Setembro. 09. 11 Outubro, 06 No-
vembro, 04 Dezembro.

FOZ - PARAGUAI -
ARGENTINA - ônibus com ar
CONDICIONADO. Rio. Registro. Curiti-
ba. Vila Velha, Ponta Grossa. Guará-
puava. Cataratas do Iguaçu. Paraguai
(Pto. Pres. Stroessner). Argentina

(Puerlo Iguazu. Missiones). DURAÇÃO:
07 DIAS - SAlDAS: 04. 08. 16 e 22 Ju-
lho, 05 e 19 Agosto, 03 e 16 Setembro,
07,14 e 29 Outubro, 04 e 18 Novembro,
02 e 15 Dezembro.

VIAGEM AO

ARGENTINA-sul
D0 BRASIL-URUGUAI-São Pau-
Io, Curitiba, Paranaguá. Joinville, Blu-
menau, llajai. Camboriu. Florianópolis,
Torres. Gramado. Canela, Caracol,
Novo Hamburgo, Caxias do Sul. Porto
Alegre, Pelotas, Chui. MONTEVIDÉU.
PUNTA DEL ESTE, BUENOS AIRES (5
DIAS). Tigre y Delia dei Paraná, La Pia-
Ia, Mar dei Plala. DURAÇÃO: 19 DIAS -

SAÍDAS: 12 e 15 Julho, 08 Agoslo, 06
Setembro. 10 Outubro, 07 Novembro,
13 Dezembro.
IDA ÔNIBUS - VOLTA ÔNIBUS OU NA-
VIO.

SUL DO
BRASIL

SUL
A MAIS COMPLETA EXCURSÃO AO SUL
00 PAIS - abrangendo SANTA CATARI-
NA. PARANÁ. RIO GRANDE DO SUL,
REGIÕES 00 VINHO. UVA E DO CAFÉ.
Ida pelo Litoral, volta pela Serra, Sáo
Paulo. Curitiba, Paranaguá, Joinville,
Blumenau, Itajai, Camboriu, Floriano-
polis, Criciúma, Torres. Porto Alegre.
Gramado, Caracol, Canela, Caxias do
Sul, Garibaldi. Benlo Gonçalves, Novo
Hamburgo, Lages, Vila Velha. Ponta
Grossa, Londrina. Sáo Paulo. Rio. DU-
RAÇÃO: 14 DIAS - SAlDAS: 10 e 16 Ju-
lho, 07 Agosto. 06 Setembro. 07 e 13
Outubro. 05 Novembro. 05 Dezembro.

- COM FOZ DO
IGUAÇU - Rio, Curiliba, Paranaguá,
Joinville, Blumenau, Vale do llajai,
Camboriu. Florianópolis, Criciúma,
Torres, Osório. Porto Alegre, Novo
Hamburgo. Gramado. Canela, Cascata
do Caracol, Caxias do Sul, Lages, Rio
Negro, Curiliba, Vila Velha, Foz do
Iguaçu, Pio. Pres. Stroessner (PARA-
GUAI), Puerlo Iguazu (ARGENTINA),
Guarapuava, Londrina, São Paulo, Rio.
DURAÇÃO: 17 DIAS - SAlDAS: 08 e 10
Julho, 07 Agosto, 06 Setembro, 07 e 13
Oulubro, 05 Novembro, 05 Dezembro.

BAHIA ENCANTADORA
Rio, Gov. Valadares. Teófilo Otoni, Vi-.
lória da Conquista. Jequié. Salvador (5
DIAS), Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro,
Monte Pascoal, Sta. Cruz, Cabrália, Vi-
tória. Campos. Rio. DURAÇÃO: 11 DIAS
SAlDAS: 07. 13 e 17 Julho, 11 Agosto,
07 Setembro. 07 Outubro, 15 Novem-
bro, 08 Dezembro.

MATO GROSSO
DO SUL E DO
NORTE -PANTANAL-

ESTADOS E BOLÍVIA -Conheça

o mais misterioso Estado do Brasil - Rio
Angra dos Reis • Parati - Ubatuba - Ca
raguataluba - S. José dos Campos - S
Paulo - Ourinhos - Pres. Prudente
Pres. Epilacio - Campo Grande - Puerlo
Suarez (Bolívia) - Uberlândia - Cuiabá
Águas Quentes (40°C.) - Rio Verde - Ri
belráo Preto - S. Paulo - Rio. DURA
ÇÃO: 14 DIAS - SAlDAS: 07 e 15 Julho
06 Agosto. 06 e 16 Setembro. 05 e 1'
Outubro, 07 e 16 Novembro, 07 Derem
bro.

lartesfjil
DOmíBGO I

¦ N5S n90 levamos você a qualquer lugar!

írADIDPl
TRANSBRASIL
BELÉM - BRASÍLIA -
TRANSAMAZÔNICA - MANAUS
(ZONA FRANCA) - NORDESTE,
ÔNIBUS DE LUXO C/AR
CONDICIONADO. Rio, Belo Hori-
zonte, Brasília, Anápolis. Goiânia, Ce-
res, Transamazónica, Rio Tocantins,
Imperatriz, Belém, Manaus (OPCIONAL
DE AVIÃO), Castanhal, Capanema. Sta.
Inès, Sáo Luiz, Gruta de Ubajara, Tere-
sina, Sobral, Fortaleza, Mossoró, Na-
tal, João Pessoa, Recite, Olinda, Nova
Jerusalém. Maceió, Aracaju, Salvador,
itabuna, Ilhéus, Vitória da Conquista,
Porto Seguro, Vitória, Guarapari, Cam-
pos. Niterói (Ponte), Rio. DURAÇÃO: 25
DIAS - SAlDAS: 03. 05 e 15 Julho. 06 e
16 Agoslo, 03 e 16 Setembro, 03, 04 e
16 Oulubro, 05 e 16 Novembro.

BRASÍLIA CALDAS
NOVAS (3 DIAS) - ARAXÁ
TRIÂNGULO MINEIRO-Rio.Juiz
de Fora, Barbacena, Belo Horizonte,
Três Marias, Cristalina, Brasília/ Ci-
dade Livre. Cidades Satélites, Anápo-
lis, Goiânia, CALDAS NOVAS (pousada
do Rio Quente), Uberlândia, Uberaba,
AflAXÃ. Ribeirão Prelo, Campinas, São
Paulo, Rio. DURAÇÃO: 11 DIAS - SAI-
DAS: 09,16 e 19 Julho, 04 Agosto, 08 e
15 Setembro. 06 e 13 Outubro, 10 No-
vembro, 08 Dezembro.

CHILE-DO ATLÂNTICO
AO PACÍFICO • Rio. Curitiba, Foz.
Assunção, Sta. Fé, Cordoba, Travessia
dos Andes, Santiago, Vina dei Mar, Re-
gião dos Lagos Chilenos, Bariloche,
Baia Blanca, Mar dei Plata, Buenos Ai-
res, Montevidéu, Punda dei Este, Porto
Alegre, Curitiba. DURAÇÃO: 25 a 30
DIAS - SAÍDAS: 02. 10 e 15 Julho, 02
Agosto, 02 e 07 Setembro, 02,05 e 07
Outubro, 03,05 e 07 Novembro, 02 Oe-
zembro.

¦Pi J, ilMlM

Magnilica programação a bordo num dos mais requintados Cru-

,zeiros — descanso e divertimento!
Escalas em BARBADOS/SAN JUAN/MIAMI/C. CANAVE-

RAL/NASSAU/MONTEGO BAY/CURAÇAO/GRANADA
Saida de Santos: 03 FEV. - Saida do RIO: 04 FEV.
Volta a Santos: 29 FEV. —.Volta ao RIO: 28 FEV.

Reserve, desde já, sua CABINE com

SOUTH ATLANTIC
.. TURISMO LTDA.

AV. RIO BRANCO, 156 grs. 636/625/626
Tels.: 283-4812 (PBX),221-1265

M
Este é

primeiro número
da sua assinatura

do JORNAL DO BRASIL
264-6807

Carreira
passa mal
no Senado

Brasília — Pfla prlmoltfc
vez o serviço de plantão
m.klico permanente In-stl-
tuido no plenário do Sena-
do funcionou ontem, quan-1
do o Senador Evandro Car-
relra (MDB-AM) sentiu-se
mal durante um discurso
em que condenava a politl-
ca de levar carvão para
produzir energia na Ama-
zônla, em vez de usar-se o
potencial hidrelétrico da
reglúo.

A pressão do Senador
amazonense elevou-se subi-
lamente e ele teve que in-
terrompér o discurso. Aten-
dido pelo médico de plan-
tão, ele foi encaminhado
Imediatamente ao posto de
emergência no andar térreo
do Senado, embora caini-
nhando mas pedindo qu»
não deixassem a notícia
chegar ao conhecimento de
sua mãe, bastante Idosa e
que se encontra em Brasi-
lia, O diagnóstico Inicial
foi estala.

Cinqüenta e um anos de
Idade, o Senador Evandro
Carreira tem uma oratória
veemente e rebuscada e se
tornou conhecido pela sua
luta constante em defesa
da ecologia. A noite, o Sr
Evandro Carreira jâ havia
se recuperado, mas passou a
guardar repouso.

Férias de
julho im* ;"neve.-P^
BARILOCHE
]LAGÓS,CHILENOS
BUENOS AIRES •':ètíMfâ£á!&,:. 

.-¦'

-Central de Reservas:-: Tèls.': ?32-6829,224-7664;, 221-4499 e 267-9839

?•:'". ."'.-'"'Xt' Çlàtnii.uiOqOOpiíOOO .

VIAJE AO ENC0MTR0
DABELEZA

EDATRANQÜILIDADE

l^SiUriKi
ft-T^^^ffl™eTP^ii^7.f"
«^CT^iHBiiiii^^r

Para quem já conhece bem
a Europa e já esteve nos EUA,
chegou a hora de um "relax"
total, sem reuniões tensas nerrt
agitação social.

Destino: Tahiti.
Tempo e calma para ver e

sentir uma das mais belas na-
turezas do mundo, no que po-
de ser uma nova lua-de-mel,
para você e sua mulher.

Informe-se sobre a excur-
safo "Tahiti Mon Amour",com
um roteiro básico de 11 dias
no Tahiti e diversos programas
opcionais.

IMITI MON AKODB
.. ¦* toiirs

IMPERIAL

t* MA*/-àT'/0M*

URBI ET ORBI Rua Sáo José. 90 - Gr. 2003 - Tels.: 242-0447 - 242-8300 252-0008 - 263-8992
232-0444 - 232-4555 - 263-8898 - 270-1994 - 285-1772 - 232-7240 - 236-0107

FILIAL: Rua.SantaClara. 75 Gr./ 707 (£sq. Av. Copacabana) Emb. 0800335015ij-w ,-m cat »-w.

•CrW EXCURSÕES V^f

} Sol-BraslTt
FÉRIAS DE JULHO
EM SOL MAIOR E MUITA NEVE!

BARILOCHE
Ida e volta pela CRUZEIRO uu
volta marítima pelo navio
EUGÊNIO "C"

HOTÉIS: em Buenos Ares f í
CONQUIS TADOR e Bariloche ¦

INTERLAKEN.
SAÍDAS- 1/2. 4. 6.8. II. 13. W.
18. 20 e 21 de Julho
PREÇO BÁSICO:

P/ãrea CrS 14.420,00
P/terrestre: C?S 12.110.00

OPÇÕES: oulros micros - incluindo
LAGOS CHILENOS. SANriACO.
POR1ILHO. V.MAR.

BRASIL-AÉREO
INCLUINDO Passagem aérea
BOEING TRANSBRASIL. hotéis

5 Estrelas, passeios, guias,
transltidos

SAÍDAS SEMANAIS
MANAUS- 06dias ¦ 13 880.
SAL VADOR ¦ 08 dias 5 680.

RECIFE 04 dias IOI80.
FOZ IGUAÇU O? dias- 11280.

NORDESTE 12 dias ¦ 20 680.

NORTE NE- 18dias-31 680.

F NORONHA 07 dias 14 200.

Roteiros Rodoviários
Incluindo Ônibus ciar condicionado,

hotéis excelentes, refeições,

passeios, translados. guias. etc.

SAlDAS SEMANAIS
SUL DO BRASIL ¦ 14 dias ¦ 14 6SO.

FOZ DO IGUAÇU -8dias ¦ 8.680.00

SUL DO BRASIL URUGUAI
ARGENTINA ¦ I8dias - 22.120,
POUSADA RIO QUENTE ¦ 7dias

10.280.
BRASÍLIA ¦ CIDADES HISTÓRICAS
POUSADA 10 dias 13.780. 

BEDB HOTÉIS E TURISMO Ipanema: PAXTUR Tumutw

„,. Rio Brinco. 156. |. 723 R. Vise. Pirajá, 330 ¦ S/1.105
Ijls: 2220175 2«2 2808 Te|S . 287-0999 ¦ 287-100
t 252 5193. i„» mmwa.m «i
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Anistia devolverá aos corruptos só direitos políticos
llrusiliii - O Pulado cio Plnnnlto cs-

olnreeeu ontem que os corruptos «orao
benoflclados pela anistia com a reoupe-
ração dos seus direitos políticos (votar e
ser votados, por exemplo), mas nâo s
rão reintegrados ao serviço público ou
terão qualquer beneficio financeiro de-
corrente da concessão do perdão.

Aos militares o beneficio da anistia
será semelhante, isto é, não vão ser in-
denlzados pelo período em que durou a
punição, mas devem ser aposentados a
partir da üatíi da concessão da anistia
Assessores Div.-idenclii.s explicaram que
o Presidente da República está anallsan-
do a situação e poderá, num gesto ex-
tremo, aumentar a abrangência do benc-
fido e conceder alguma.", vantagens fi-
nanceiras além da aposentadoria.

Arquivo

Petrònio reúne
os líderes

Os lideres do Governo no
Congresso, Senador Jarbas
Passarinho c Deputado
Nelson Marchezait, se vão
reunir amanhã com o Ml-
nlstro da Justiça, Sr Pctrô-
nio Portella, com o objctl-
vo de conhecer formalmen-
te o projeto da anistia e
discuti-lo.

Segundo o Senador Pas-
sarlnho, há dúvidas quanto
à abrangência da medida,
e ele cré, pessoalmente, que
os que praticaram os cha-
mados crimes de sangue
não serão beneficiados, mas
estarão sujeitos a um In-
dulto posterior.

DEFINIÇÕES

Depois de reiterar seu
desconhecimento do proje-
to, o Senador disse que ele
fixará em 120 dias o pra-
zo após o qual os atingidos
pela anistia poderão reque-
rer o reingresso às funções
que ocupavam antes. O ter-
mo, segundo o lider, é "re-
ingresso, ou seja, a volta
dos civis aos cargos c dos
militares aos postos, os pri-
meiros por conta do DASP,
os outros pela Arma res-
pectiva".

Caberá, porém, definir
ainda se o tempo de afãs-
lamento será contado co-
mo de efetivo exercício pa-
ra fins de aposentadoria ou
de um hiato nas atividades
profissionais. Em qualquer
caso, porém, não haverá
ressarcimento (de nature-
za financeira) aos que piei-
tearem o reingresso, já que Q presifjente João Baptista de Fi-
o texto, pelas informações „uciredo fará pessoalmente as mudan-
de que dispõe, não fala considerar necessárias ao ante-
em "reincorporação" ou projeto da anistia, elaborado pelo Minis-"readmLssão", que implica- £- da justiça) visando a estabelecer os
riam o pagamento de ven- limites e a abrangência da medida pa-
cimentos atrasados. ra dar ao pr0jeto de lei "seu toque pes-

O grau de abrangência SOal de homem humanista" — afirmou
do projeto, porém, permi- ontem o Subsecretário de Imprensa, Sr
tira que se beneficiem da Alexandre Garcia.
anistia os punidos por cor- Segundo explicou o porta-voz, o Pre-
rupção aos quais "serão tra- sidente da República pretende dar ao
tados em igualdade de con- projeto de anistia a maior abrangência
dições com os punidos por possível, mas contestou informações se-
crimes políticos". Segundo gundo as quais o Governo poderia re-

ver a posição mantida até aqui e anis-
tiar também os terroristas.

São estes aspectos que agora estão
sendo objeto de analise particular do
Presidente João Baptista de Figueiredo,
dentro da .sua preocupação com a situa-
ção financeira de multas famílias de Cl-
vis c militares punidos pelos atos revo-
hiclonárlos. Ma.s a concessão básica do
anteprojeto de anistia não será alterada,
o Governo não vai conceder liberdade
aqueles que pegaram armas para lutar
contra a Revolução.

Os assessores presidenciais voltaram
a explicar o problema do indulto para
terroristas. Disseram que o Governo não
está analisando a situação no momsn-
to e apenas cuida do assunto cm tese,
mas dosestlmularam qualquer especula-
ção neste sentido.

Arquivo
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Cortez Pereira, anistiado Wilson Campos, anistiado

Presidente fará retoques no projeto.

ele, há muitas pessoas
acusadas e punidas pela
Revolução com base em de-
núncias que não tinham
procedência. A forma do
projeto, estabelecendo o
prazo de 120 dias para o
reingresso, "praticamente
estabeleceu uma revisão
caso a caso, já que os que -¦¦ , . . „ ... ,,„,,,,:.=,,, ,in
desejarem poderão reco» próxima quarta-feira, após reumao do

Característica final
Até a próxima sexta-feira o Presi-

dente Figueiredo já terá o esboço defi-
nitivo do projeto de lei da anistia a ser
encaminhado ao Congresso Nacional na

Conselho de Segurança Nacional. O Sr
Alexandre Garcia explicou que as carac-
teristicas finais do projeto serão orrun-
das do pensamento do Presidente Fi-
gueiredo, pois ele "tem preocupações atá-
vicas com a questão da anistia" (refe-
rência direta ao problema enfrentado

Sarney, garantiu que o pro- Pel° Genera/ EJuclides.^. Fieueired0' pai
jeto ainda não ganhou sua do Presidente da ««Publica).

De acordo com o cronograma esta-
belecido pelo Palácio do Planalto, a re-
dação final do projeto de lei da anistia
será da responsabilidade do chefe do
Gabinete Civil da Presidência da Repú-
blica, Ministro Golbery do Couto e Sil-
va, e assessores, com base em instruções
expressas do Presidente Figueiredo.

Salientou o Subsecretário de Im-
O dirigente arenlsta íri- prensa que está havendo uma pequenasou a necessidade de a ma-

teria ser examinada pelo
Congresso com a maior ur-
gência, "porque cada dia
em que a anistia for retar-
dada será, por sua vez, um O Governo não aceitara emendas
dia a mais na restrição pu- que alterem a estrutura básica do pro-
nitiva a que estão sujeitos jeto de anistia que o Palácio do Planai-
os que foram envolvidos to pretende enviar ao Congresso no pró-
pelo processo". ximo dia 27, dispondo-se a suprimir

A solicitação an mtir qualquer alteração que venha a ser apro-
nata aue vote a íàvoV rio vada quando da sanção presidencial, se-
Ejeto*Também^oSatl- « garantiu, ontem, j-odeUuo Mi-
camente solicitada pelo Se-

rer e serão abertos próces-í
sos de revisão".

INDEFINIDO

Por sua vez, o presidente
da Arena, Senador José

forma definitiva: "Em li-
nhas gerais, podemos afir-
mar que abrange toda a
área de políticos e, como
não podia deixar de ser, é
restritivo no que concerne
aos problemas que envol-
vem delitos políticos".

confusão quanto à figura do indulto. "O
Artigo 81 da Constituição dá poderes ao
Presidente da República de indultar pes-
soas que estão cumprindo penas (pre-
sos comuns), mas isto não significa uma
promessa formal de o Governo indul-
tar as pessoas «terroristas) excluídas do
benefício da anistia. Acrescentou que
apesar de não existir uma promessa de
indulto aos terroristas, fica a esperança
de uma iniciativa dessa natureza vir a
ser tomada "no momento oportuno".

Falando sempre em tese, o Sr Ale-
xandre Garcia lembrou que o indulto, se
concedido a terroristas, será também um
ato unilateral do Governo e não vai ter
como pré-condição uma confissão .• pu-
blica do réu arrependendo-se dos seus
atos anteriores. "O atestado ideológico
está abolido" — comentou com ironia.

A liderança
Garantiu o porta-voz que os líderes

do Governo na Câmara e no Senado ti-
veram a oportunidade de discutir com
o Presidente da República os termos da
anistia, mas não tomaram conhecimen-
to especifico do anteprojeto entregue na
última segunda-feira pelo Ministro da
Justiça ao Presidente.

O desconhecimento do anteprojeto
pela liderança do Governo no Congres-
so foi justificado pelo Subsecretário de
Imprensa como problema puramente
técnico. "Os lideres são lideres no Poder
Legislativo e o assunto foi até agora en-
caminhado e examinado dentro do Exe-
cutivo, sob a supervisão do Presidente
da República. Quando a questão Ior íe-
vada ao Congresso caberá à liderança
tomar a si a responsabilidade peio en-
camihhamènto da anistia" — comple-
tou.

Governo não permite emendas

nador porque, na sua opi-
nião, só assim haverá a
conciliação.

Maluf evita
comentários

nistério da Justiça, o Sr Petrònio Portela.
O Ministro da Justiça afirmou, que

é improcedente a noticia de que o Go-
verno optou por Lei Ordinária e não por
Emenda Constitucional justamente por
saber que esta não confere poder de veto
ao Presidente da República. O Ministro
"da Justiça disse que o Governo preten-
de instruir suas lideranças no Congres-
so para evitar qualquer surpresa na apro-
vação do projeto de anistia.São Paulo — "Ainda não

•tomei conhecimento do seu
teor. Somente depois de sua Orientação
«dlivulgação é que irei me 0 Ministro Petrònio Portela revelou
manifestar", disse onitem que, a partir do momento em que o Pre-
•Governador Paulo Salim sidente da República definir as linhas
,, , ., . básicas do projeto de lei sobre a anis-«Maluf, a respeito da entre- «g °convocaPra Juma 

reunia0 com 0 prs.
ga do anteprojeto da anis- sidente da Arena, Senador José Sarney,
¦t:a politica ao Presidente da e os lideres Jarbas Passarinho e Nelson
República, pelo Ministro da Marchezan para que fique bastante clara
t u -a t,.-,vi~ t>„..t,>!io a posição do Governo contra a desfigu-Justiça, Peti-onio Portella. ra£-0 ^ seu pr£).eto de anlstia políticaSobre o envio da mensa- p Ministro da Justiça voltou a afir-
gem indicando o Prefeito mar que os excluídos "serão cerca de
Reinaldo de Barros, ele vol- 100"> sobre °s <»uais admitiu que "o Go-

... verno poderá, futuramente, beneficiá-lostou a dizer que so enviará com a concessão de um induito". Susten-
a mensagem 'depois da tou que, incluir esses cidadãos, agora,
aprovação ou rejeição da implicaria em tornar aquele beneficio
Emenda Benevides que casuistlco, >.uma vez que extrapolaria o

seu caráter político."
Afirmou, ainda, que o projeto gover-

namental concedendo a anistia política
acredita não será colocada
em votação hoje. ,¦ Comentou que está cum-
prindo um preceito consti-
tucional, conforme fizeram
os 22 Governadores indica-

retroagirá a 2 de setembro de 1961 —
daia da concessão da última anistia po-
lítica — sendo, por isso mesmo, mais am-
pio que o apresentado pela oposição, o
qual restringe os benefícios daquele per-
uao aos que foram punidos após 1964,
amda gue sem restrições. Acrescentou
que só loram concedidas anistias irres-
unas, no Brasil, ao longo da História,
imediatamente após o falo que gerou as' punições, o que nao considera ser o caso.

O Ministro da Justiça disse que es-
tudou a fundo a História Política do pais
para concluir que não existe qualquer
exemplo no Brasil de concessão de anis-
tia, após um certo espaço de tempo, sem
o estabelecimento das indefectíveis res-
oriçoes e de condicionamentos adequa-
dos.

Advertiu, contudo, que o projeto do
Governo será suficientemente amplo pa
ra receber a aprovação da maioria es-
magadora da nação, devendo ainda, ser
o responsável pela reabilitação à vida
pública de todos os políticos compulso-
riamente afastados após 64.

O Ministro da Justiça negou a pos-
sibilidade de convocação extraordinária
do Congresso para apreciação do projeio
de anistia, inclusive em julho (recesso
legislativo), ainda que reconhecesse ter
o Governo pressa em equacionar o pro-
blema. Disse que restará tempo em agos-
to, para o exame detido do projeto por
pane do Congresso.

O Sr Petrònio Portella disse que nin-
guém pode assegurar que a lei será san-
cionada a 25 de agosto, Dia do Soldado,
ou a 7 de setembro, data da Independén-
cia Nacional, pois a sanção presidencial
dependerá da aprovação da proposta pe-
Io Congresso.

Ministro ameaça Brizola com prisão
Porto Alegre O Ministro de Co-

dos. "O assunto Prefeitura municaçào Social, Said Farhat, garantiu
hoje não me preocupa por- ontem que O Governo prenderá o Sr Leo-

¦¦ _/;¦-. : nel Brizola, caso haja mandado de pn-que o cargo esta em boas sao e ele volte anles da sança0 presiden-mãos, ou seja, com o Sr Ola- c.a* ao projeto de anistia.
vo Setúbal. Quem quiser _ A anj3tia só se torna lei, depois
criticar o Prefeito indicado fie aprovada pelo Congresso Nacional e
ou o Prefeito que está no sancionada pelo Presidente da Repúbli-
cargo que o faça como pes- ca. Antes disso, continuam em vigor to-
•oa física". das as penalidades decretadas pelos Trl-

bunais competentes", — acrescentou o Sr
Said Farhat.

O Ministro espera que o projeto de
anistia a ser encaminhado ao Congres-
so, no dia 27, tenha uma tramitação rá-
pida. Por isso, acha que, ao recebê-lo
aprovado, o Presidente Figueiredo possa
sancionar o projeto de anistia "em tor-
no do dia 7 de setembro, mas pode ser
o.ue ocorra antes, dependendo da celeri-
ciade com que o projeto tramitar no Con-
gresso Nacional".

MFA inwisle
em irrestrita

O Movimento Feminino
pela Anlstia enviou ontem
ao Presidente João Baptls-
ta de Figueiredo memorial
pedindo que a anistia seja"Irrestrita, a fim de que
não haja discriminação, a
fim de que nenhum crime
político, cometido de uma
ou outra forma pelos que
contestaram o regime dita-
torial, seja considerado ex-
cepcional e continue a en-
vergonhar a memória na-
cional".

Com o titulo A Anistia
que Queremos, o documento
pede que o perdão seja"absoluto, não contendo
nenhuma condição, pois
quem condenou, processou,
exilou, cassou, baniu, demi-
tlu, reformou arbitraria-
mente c matou não tem au-
toridade para exigir condi-
ções a tantas vitimas. E'
preciso levar-se cm conta
que todos os supostos cri-
mes políticos praticados de-
pois de 1964 se deram num
regime de exceção e não
num regime constitucio-
nal".

CONTESTAÇÃO

— E' crime contestar o ar-
bitrio, a tirania, a tortura
iivstitucicnalizada? E' ernie
se levantar contra tantos
fatos ignominiosos que, se
deram no país de 64 para
cá.' E' crime se insurgir con-
tra constante violação dos
direitos humanos, contra a
violação da própria Consti-
tuição outorgada? E' crime
¦.simplesmente fazer opesi-
ção ao regime?" — indaga
o documento.

O Movimento Feminino
diz, no memorial, que quem
reivindica anistia hoje "é
fcedo o povo brasileiro, é a
nação", acrescentando que
a conquista gradual das li-
herdades e dos direitos dos
indivíduos não constitui
meras benesses do Governo,
mas o inevitável resultado
da iGranide (Frente Nacio-

nal de Oposição Democrá-
tica' que desde 1964 vem so-
imando trabalho «do campo e
ida cidade, parlamentares,
estudantes, profissionais li-
«berais, setores das Forças
Armadas, mulheres organi-
aadas, amplos setores da
«Igreja no processo de luta
•fraterna pelos direitos hu-
manos e pela democracia".

— Sabemos hoje que das
ipessoas imediatamente aitin-
igidas pelos atos «de exceção
pós-1964 deverão ser bene-
ficiados de 80% a 90%. Evi-
identemente não estamos
diante da anistia que que-
¦remos, porém a História
não tem bem querer: a de-
cretação desta mesma •
precária anistia não consti-
tui uma dádiva do Príncipe;
é a primeira vitória do po-
vo brasileiro conltira o ar-
bitrio, a repressão e a vio-
ilência".

Advogado limita
alcance em 20%
O Sr Idibal Piveta, advo-

gado de presos politicos,
qualificou ontem o projeto
de anistia do Governo de
"cortina de fumaça, que vai
beneficiar apenas 20% dos
atingidos pelas medidas de
exceção", e pediu à opinião
pública que continue mobi-
lizada "até se conseguir a
integração plena, total e
absoluta de todos os cida-
dãos brasileiros na comuni-
dade nacional".

O advogado, que tem en-
tre seus clientes Ricardo
Zaratini e David Gongora
Júnior, recolhidos ao presi-
dio do Barro Branco e em-
quadrados na Lei de Segu-
rança Nacional, explicou
que tem outros 300 clien-
tes brasileiros exilados e que
destes "de 40 a 60 apenas
serão beneficiados pela
anistia proposta pelo Go-
verno".

— Esse projeto — afir-
ir ou o Sr Piveta — não vi-
sa, como seria de se dese-
jar, o encontro de uma íór-
mula de pacificação nacio-
nal, mas é uma simples
cortina de fumaça tenitan-
do desviar os cidadãos e
entidades que lutam pelo
respeito aos direitos huma-
nos. O importante é que
mesmo após essa lei, todas
as correntes de opinião con-
tinuem mobilizadas e au-
mentem suas atividades até
se obter uma anistia ampla,
geral e irrestrita.

Emedebislas prometem
apoiar o projeio

A exemplo do lider emedebista Freitas Nobre,
os Deputados Marcondes Gadelha (PB), Benedito
Marcllio, Audállo Dantas e Walter Garcia — to-
dos de São Paulo, são de opinião do que o MDB
deve apoiar o projeto do Governo, de anistia res-
trita, sem abrir mão de sua luta: anistia ampla,
geral e irrestrita.

Já o Deputado (c líder sindical) Aurélio Percs,
também do MDB paulista, diverge de seus com-
panhelros, entendendo que o Partido deveria re-
jeitar o anunciado projeto governamental, apre-
sentando uma emenda substitutiva assegurando a
anistia defendida no programa partidário — am-
pia, geral e irrestrita.

Os Srs Benedito Marcilio (também lider sln-
dicali, Audállo Dantas e Walter Garcia comenta-
ram que o MDB deve concordar com a anlstia par-
ciai oferecida pelo Governo. "Não se pode conquis-
tar tudo de uma vez, mus por etapas" — disse
o Deputado Marcilio ao seu companheiro Aurélio
Peres.

Para o vice-lider Marcondes Gadelha (PB),
ainda que "Insatisfatória" a proposta governamen-
tal, pelo que se conhece pelo noticiário da im-
prensa, o MDB não recusará seu apoio.

— O projeto, ao que tudo indica — frisou o rc-
presentante paraibano — não atende aos propósi-
tos da anistia, na medida em que mantém os
resíduos da pena e discrimina os anistiados. O
MDB deve, entretanto, votar a favor, cm prejuízo
de continuar a luta pela anistia ampla, geral e
irrestrita, até mesmo tentando emendar a propôs-
ta do Governo.

Lembrou o Sr Marcondes Gadelha que o mar-
co da anistia no Brasil foi a concedida aos impli-
cados na Revolução Praieira, em 1842, "que pos-
sibilitou calma e tranqüilidade no Segundo Impe-
rio".

O vice-lider da Oposição, por outro lado, não
concorda com a exclusão dos envolvidos em deli-
tos de sangue, conforme o ponto-de-vista do Go-
verno. Ele acha que não se pode comparar os ter-
roristas que atuam nos países democráticos, com
os que atuaram no Brasil. "Eles pegaram em ar-
mas contra o regime, pois não tinham outra alter-
nativa convencional" — observou.

O MDB, embora considere que o projeto de
anistia anunciado pelo Governo virá em termos
restritos, vai aceitá-lo, porque "a medida deverá
beneficiar uma parcela daqueles brasileiros que
foram punidos por questões políticas". A declara-
ção foi feita ontem da tribuna do Senado pelo
Sr Orestes Quércia (MDB-SP).

Reitor quer volta
às universidades

Belo Horizonte — "Se os professores aposen-
tados não reingressarem na universidade, não ha-
verá anistia para eles e estaríamos presenciando
a mais uma pantomina do Governo", disse ontem
o ex-Reitor da UFMG, professor Gérson de Brito
Mello Boson, aposentado pelo AI-5 em 1969, ao
comentar o projeto de anistia do Governo.

O ex-Reitor vai ingressar na Justiça para pe-
dir nulidade do ato de sua aposentadoria compul-
sória, que não contou com a assinatura do então
Ministro da Educação, Sr Tarso Dutra. Para ele,
as aposentadorias e cassações "foram atos imo-
rais".

Vereadores querem
seus inuuduloa

Porto Alegre ~- O MDB
começou a se mobilizar, on-
tem, no sentido de obter a
restituição das duas cadd-
ras cassadas na Câmara
Municipal de Porto Alegre
cm fevereiro de 1977, quan-
do perderam .seus mandatos
os Srs Marcos Klassmann e
Glcnlo Peres, que ainda te-
riam, após a anistia, man-
daio.s por concluir.

Quatro medidas Já foram
decididas: hoje, a bancada
encaminha moção aos lide-
res do MDB na Câmara Fe-
deral c no Senado, pedindo
providências no sentido de
que conste, do projeto de
anistia, a restituição das
duas cadeiras; dia 29, o di-
rei orlo municipal se reúne
para debater o encaminha-
mento jurídico da questão;
c uma comissão de vereado-
res viajará a Brasília assim
que o projeto de anistia
chegar ao Congresso. Alem
disso, o Comitê Bra.silc.ro
pela Anistia, seção gaúcha,
promoverá ato público nos
próximos dias.

Os Srs Glenio Peres e
Marcos Klassmann foram,
cassados, em fevereiro de
1977, logo após o primeiro
pronunciamento da tribuna,
em que denunciaram tortu-
ras e prisões ilegais que vi-
nham ocorrendo. Com e.s-
sas cassações, o MDB per-
deu a maioria de dois ter-
ços na Câmara Munic.pal de
Porto Alegre «14x7), que
conquistara nas eleições de
novembro de 197C.

Capitalizando s.a.
$EDE . RIO PE JANEIRO - Rã.
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SORTEIO
DE JUNHO 1979
Comunicamos aos Srs. Porta-

dores de nossos título;., que
o sorteio do corrente mes de
junho, por incidir cm s-jb-ido

o último dia úti! do mes, será
realizado no dia 29, às 14
horas, na sua sede social, si-
tuada a Rua Araújo Porto Ale-
gra n.° 36, 3.° andar, tala
305, Ria di Janeiro,

Os tílulos em atraso de duas
alé sete mensalidades, nestas
incluída, sempre, a do mês em
curso, poderão ser reabilitados
até a VÉSPERA do sorteio,
sendo: qualquer que seja o
Plano, em nossos quichês, até
às 17 horas; os do Plano 07,
com carne bancário, junto aos
Bancos autorizados, no hora-
rio bancário habitual.

A DIRETORIA (P

GALPÃO INDUSTRIAL
2.400 m2 Cobertos

Vendo no Distrito de Tribobó, de frente p/ Estrada Amaral Peixo-

to a 11 km da Ponte Rio Niterói, c/ área de 50 mts de frente x 70 de

fundos, 300 m2 de escritórios e lojas, frente toda em mármore e es-

quadrias de alumínio, c/ luz e força, em estrutura metálica. Acabamento

de primeiríssima qualidade. Serve para concessionárias de automóveis,

depósitos, supermercados, etc. Tratar p/ telefones 224-3390 e 711 -9189.

CAMTNHANBO
PELO

MUNDO
Ouça todo dia à MEIA-NOITE,

na RÁPIO JORNAL DO BRASIL AM,
"Polar caminhando pelo mundo.

As músicas que ajudam a tornar
sua noite mais agradável.

//

$^Í?$M
Oferecimento de:

calçados

aT^'^»£^/^°'al>BÍa>''^V^.J<MaV-Ajir:-'^

SEMPRE NO CAMINHO DO BOM GOSTO*

RADIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz
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Arbage pede voto dintritul misto
Brasília — O Deputado

Jorge Arbaga (Àrena-PA)
apresentou ontem, "supll*
canelo polêmica" cm torno
do toma, um projeto de lei
que Institui o sistema misto
para eleição de deputados
federais e estaduais, ou se-
ja, o voto distrital misto.

Pelo projeto, cadn Estado
será dividido cm distritos
eleitorais, cabendo a coda
um deles o direito do eleger
um candidato para a Ca-
mara dos Deputados e ou-
tro para a respectiva As-
sembléia Legislativa.

O número de distritos
eleitorais será igual a me-
tade do número das cadei-
ras de deputados federais,
para efeito de eleição para
a Câmara, e a metade das
cadeiras de deputados esta-
duals, para o caso das As-
sembléias. Estabelece, aln-
da, que, se o número de ca-
delras for impar, ns que
forem preenchidas por ciei-
cão distrital terão um re-
presentante a mais que u
destinadas aos candidatos
elegiveis por toda a clrcuns-
cricão eleitoral.

Miranda será aprovado hoje
Brasília — O Senado de-

verá aprovar hoje á noite,
em sessão secreta, a indica-
ção do Sr Marcelo Miranda,
ex-Prefeito de Campo Gran-
de, para Governador de Ma-
to Grosso do Sul. Se o MDB
indagar do Governo os mo-
ti vos da exoneração do Sr
Harry Amorim do cargo de
Governador de Mato Grosso
do Sul, caberá ao Senador
Mendes Canale (Arena-MS)
responder em nome da lide-
rança do Governo.

O Supremo Tribunal Fe-
deral recebeu ontem o man-
dado de segurança Impetra-
do pelos Deputados esta-

duals do MDB, Roberto Mo-
accar Orro e Onevan José
de Matos, contra a indica-
ção do Sr Marcelo Miranda.
O documento, de sete lati-
das, assinado pelo ex-líder
do MDB na Câmara, Sr
Làerte Vieira, foi levado ao
STF por ele próprio, no fi-
nal do expediente. Em con-
seqüência do horário, o
mandado não pode ser sor-
teado entre os ministros,
ficando assim prejudicado o
pedido de liminar para sus-
pender a apreciação pelo
Senado, da mensagem do
Presidente.

Emedebista propõe o fim da LSN
Brasília — A revogação da

Lei de Segurança Nacional
será proposta, hoje, na Ca-
imara, pelo Deputado Iram
Saraiva (MDB-GO), sob a
alegação de que a abertura
política não pode coexistir
com leis de exceção.

Disse ele que a legislação
"extravagante e autoritária
íoi produzida nos laborató-

rios do absolutismo implan-
tados no Brasil a partir de
1964 até hoje", consideran-
do necessárias sua revoga-
ção. O representante goiano
esclareceu que havia assu-
mido o compromisso de su-
gerir a revogação da Lei de
Segurança Nacional na
campanha eleitoral de 1978.

TRE paulista quer eleições em 80

São Paulo — O Presiden-.
te do Tribunal Regional
Eleitoral de São Paulo, De-
sembargador Heraclides Ba-
talha de Camargo, defendeu
ontem a manutenção do
calendário eleitoral e pro-
testou contra o possível
adiamento das eleições mu-
nieipais do próximo ano,
assinalando que "a demo-
cracla se aprimora pelo
exercício do voto".

— Embora não caiba ao
TRE se manifestar sobre os
motivos políticos do possí-
vel adiamento das eleições

municipais — observou o
Desembargador — a Justiça
Eleitoral defende a prática
continuada do voto, porque
pelo exercício do voto a de-
mocracla se aprimora. Se o
eleitor a cada passo do pro-
cesso político for chamado
a votar, ele se conscientiza
de que esse é um ato im-
portante para o cidadão. Se
esse ato se repete periodi-
camente, com toda certeza,
em datas certas, o cidadão
vai-se aprimorando tam-
bém no exercício da demo-
cracia.

Relator apoia reeleição de prefeito
Brasília — A emenda à

Constituição do Deputado
Castejon Branco (Arena-
MG), permitindo que os
atuais prefeitos se cândida-
tem à reeleição para o <man-
d ato-tampão de dois anos,
vai receber parecer favorá-
vel do relator da Comissão
Mista, Deputado Altair Cha-
gas (Arena-MG), como op-
ção, tendo em vista as difi-
culdades na própria banca-
da da Arena para aprovar a
prorrogação dos mandatos.

O autor revelou ontem
que, não só no decorrer da
coleta de assinaturas como
também depois de publica-
da, a emenda recebeu várias
manifestações de simpatia à
sua iniciativa, entre as quais
as dos Senadores Tarso Du-
tra (Arena-RS), e Lomanto
Jiinior (Arena-BA). O líder
da Arena na Câmara, Depu-
tado Nelson Marchezan, de-
clarou que "ela pode ser
uma alternativa".

Arena-1 cassa Areua-2 no Piauí
Teresina — Cinco verea-

dores da Arena-2 de Pi-
racuruca, pertencentes ao
grupo do Senador Alberto
Silva, tiveram seus manda-
tos cassados pelos seus cor-
religionários da Arena-1,11-
derada pelo Ministro da
Justiça, Petrònio Portella,
sob o fundamento de que
feriram disposição da Lei
Orgânica dos Municípios,
deixando de comparecer a
cinco sessões ordinárias da
Câmara Municipal.

A Câmara de Piracuruca
(289 km ao Norte de Tere-
sina) é composta de 11

membros: seis da Arena-1 e
cinco da Arena-2. Os cinco
Vereadores cassados —
Afranio Klebert, Luis Alves
de Brito, José Alves Viana
Filho, Francisco Cerqueira e
Maria de Fátima Maga-
lhães Cerqueira — há dois
meses encaminharam me-
morial ao Governador Lucí-
dio Portella, denunciando o
Prefeito Franklin Fontenele,
também da Arena, de não
estar enviando à Câmara
de realizar compras para a
Prefeitura sem concorrência
ou licitação.

Alagoano nega intervenção no MDB
Maceió — O presidente do

Diretório Regional do MDB
de Alagoas, Deputado Fran-
cisco Pimentel, desmentiu
que esteja sendo preparada
uma intervenção na presi-
dência do Partido. Ele ne-
gou também convite para
ocupar a Secretaria de Cul-
tura, Esportes e Turismo,
afirmando que a noticia "é
uma jogada do Governador
Guilherme Palmeira".

Em nota oficial assinada
pelo Diretório do MDB, o Sr
Pimentel desmente o Depu-
tado federal José Costa
(MDB-AL), um dos que vêm
acusando esse acordo com o
Governador Palmeira, e che-
gou a juntar um documento
com várias assinaturas pa-
ra pedir a intervenção ao
presidente nacional do MDB.
Deputado Ulysses Guima-
rães.

Adido americano ganha medalha
Brasília — Ao despedir-se

ontem do cargo de Adido
do Exército norte-america-
no junto ao Governo brasi-
leiro, o Tenente-Coronel
Joseph 0'Malley Amusate-
gui foi condecorado com a
Medalha do Mérito Militar
do Exército brasileiro, no
grau de oficial. Ele será
substituído em agosto pelo
General-de-Brlgada Robert

Wlegand, que acumulará o
cargo de Adido de Defesa.- A cerimônia foi realizada
no gabinete do Estado-
Maior do Exército, no Setor
Militar Urbano de Brasília,
e foi presidida pelo chefe
interino, General Francisco
de Mattos Jr. Estiveram
presentes o Embaixador dos
Estados Unidos, Sr Robert
Sayre, e vários adidos es-
trangeiros.

A,„.i«o

Juscelino Kubitschek Sílvio Caldas

Sílvio Caldas consegue de
Figueiredo doação de área
para museu de Juscelino

Brasília — O Presidente João Baptista de Fi-
gueiredo disse ontem, durante audiência com o can-
tor Sílvio Caldas, que receberá "com prazer" a Sra
Sara Kubitschek, se ela assim o desejar. Prometeu
ainda, atendendo a uma sugestão dó cantor, doar
um terreno para a construção de um museu para
o ex-Presidente Juscelino.

Ao dar estas informações, após o encontro com
o Chefe do Governo, o cantor Sílvio Caldas deixou
claro que a sua iniciativa de pedir ao Presidente
que doe o terreno e que receba a mulher do ex-
Presidente Juscelino íoi uma iniciativa sua, e quea Sra Sara Kubitschek não tinha conhecimento
dela.

SERESTA

A audiência com o cantor
não estava prevista. "Vim
apenas abraçá-lo, é uma
coisa minha. Não sei nem
se dona Sara vai gostar dis-
to. Sei que há muitos anos
ela vem tentando construir
um museu para o Presiden-
te Juscelino e tomei a ini-
ciativa de falar sobre o as-
sunto com o Presidente Fi-
gueiredo", afirmou Silvio
Calda3.

Na presença dos reporte-
res, no gabinete, o Presiden-
te e o cantor falaram sobre
seresta e futebol. Silvio Cal-
das agradeceu a iniciativa
do Governo de decretar lu-
to oficial pela morte do
ator Procópio Ferreira. "Foi

um grande ator. Eu o admt-
rava muito", explicou o
Presidente, que convidou
Silvio Caldas para cantar
na Granja do Torto.

"Seresta não era o meu
negócio, mas eu gosto mui-
to de música. Cuidado que
eu te convido para cantar
lá em casa, e ainda peço ao
meu filho que o acompanhe
no violão", disse o Presl-
dente. "Com grande prazer.
Pode convidar que eu vou

mesmo", respondeu o can-
tor.

FUTEBOL

Os doLs falaram ainda so-
bre futebol. O Presidente
reafirmou sua fidelidade ao
Fluminense, embora todos
na sua casa sejam torcedo-
res do América, perguntou
ao cantor o time de sua
preferência, e contou como
começou a gostar do espor-
te. "Como pobre, eu come-

cei vendo futebol através dos
muros do estádio que ficava
próximo à minha casa",
afirmou, acrescentando que
não só a vila, mas também
a casa em que nasceu ain-
da existem, aò contrário do
que pensava o cantor.

Em seguida os repórteres
foram convidados a deixar
o gabinete. Nos minutos se-
guintes, o cantor pediu ao
Presidente a doação do ter-
reno e que recebesse a mu-
lher do Presidente Jusce-
Uno Kubitscheck. Depois
da audiência, o cantor Síl-
vio Caldas juntou-se à cer-
ca de 300 pessoas, entre as
quais 280 mães da cidade
satélite do Gama, para
aplaudir o Presidente, que
às terças-feiras deixa o Pa-
lácio do Planalto pela ram-
pa da frente.

Senador espera que rumos
do MDB se definam de vez
na Convenção não-oficial

Porto Alegre — O presidente do MDB gaúcho,
Senador Pedro Simon, informou ontem que a Con-
vencão Nacional "não oficial" do Partido, convoca-
da pelo MDB gaúcho, será realizada dia 24 de agos-
to próximo, e afirmou que neste encontro "serão
decididos os rumos do Partido da Oposição, com os
seus líderes debatendo e votando livremente as so-
luções que julgam mais convenientes ao momento
político e ao futuro do MDB".

Ele não teme que a eventual divisão do MDB,
dando origem a dois ou mais Partidos, enfraqueça
a Oposição brasileira, argumentando que "todos os
oposicionistas, independente do Partido em que
atuem, continuarão com a mesma disposição de lu-
ta pela redemocratização do país e pela justiça so-
ciai".

DATA MARCADA

O Senador Pedro Simon,
que se encontra na Alemã-
nha, a convite do Governo
daquele país, visitando sin-
dlcatos, sedes de Partidos,
universidades e jornais, te-
lefonou ontem para a As-
sembléia Legislativa gaú-
cha, a fim de se inteirar do
noticiário brasileiro. Du-
rante a ligação, ele atendeu
repórteres que o questiona-
ram sobre a Carta de Lis-
boa, divulgada ao final do
encontro de trabalhistas
promovido pelo Sr Leonel
Brizola.

O Senador alegou não co-
nhecer ainda a Carta, pois
está cumprindo intenso
programa na Alemanha,
mas disse que se encontra-
rá com o Sr Leonel Brizola
em Nova Iorque, no dia 24
de julho.

SEM BLOCO

Em Brasília, o lider do
MDB no Senado, Sr Paulo
Brossard, repeliu a existên-
cia de um novo bloco na
bancada da Oposição no
Senado, e negou que esti-
vesse participando do mo-
vimento e ainda desmentiu
as especulações de que o
objetivo dos 10 ou 12 sena-
dores seja a preparação pa-
ra um novo Partido, no ca-
so da extinção das atuais
legendas.

Na véspera, contudo, o
Senador gaúcho havia ad-
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Pedro Simon

mltido a existência do bloco
de senadores emedebistas,
chegando a comentar que
eram 10 os integrantes e
que o número poderia au-
mentar. Disse ainda que
não estava participando
porque estava ausente de
Brasília, deixando claro,
ainda, que o objetivo era de
preparar o grupo "para
qualquer eventualidade",
inclusive a da extinção do
MDB.

Sobre a criação do novo
PTB, o Senador Paulo
Brossard continua se ne-
gando a abordar o assunto."Vocês sabem que eu tenho
por norma não fazer ne-
nhuma declaração a respei-
to do Sr Brizola. É um di-
reito que tenho" — disse
ele.

Deputados
criticam
Brizola

Brasília — O Sr Leonel
Brizola voltou a ser critica-
do ontem, no plenário da
Câmara, desta vez por três
deputado-:, um deles da
Arena. "O cemitério esiá
ohelo de pessoas Insubstl-
tuiveis". proferiu o Depu-
tado Carlos Wilson (Arena-
PEi. ao garantir que "a na-
ção náo aceita mais aquelas
lideranças carismáticas'', e
reiterar (pie não esteve no
encontro petebista de Lis-
boa.

Por sua vez, os Deputados
José Freire iGOi e Marcus
Cunha tPEi rejeitaram a
intenção d'j dividir o MDB,
que atribuem a Brizola, o
preocuparam-se com a ori-
gerri do financiamento do
encontro trabalhista. "A
acusação de que o congres-
so tio Sr Brizola teria sido
financiado, no todo, pela
democracia cristã alemã,
não foi desmentida por
quSm de direito. Deveria
sê-lo" — disse o Sr José
Freire.

O Sr Carlos Wilson, cm-
bora admitisse que a pr.ii-
cipio pensou em aceitar o
convite para comparecer à
reunião em Lisboa, explicou
ter desistido quando fo:"surpreendido com declara-
ções do Sr Brizola que con-
têm referências desaírosas
aos que aqui ficaram mili-
tando na política, como se
estivessem assentados sobre
o eleitorado".

"S u m a m ente descortês
também" — prosseguiu — "o
julgamento feito por ele do
Deputado Ulysses Guima-
rães, que tem honrado as
fileiras do adversário da
Arena nesta Casa, pela sua
insistente pregação demo-
crática."

Ele pediu anistia ampla,
geral e irrestrita, "a fim de
que o Sr Brizola e todos os
demais exilados possam vol-
tar ao país''.

Grupo de Ivete
estranha encontro

A Comissão Nacional Pro-
vi.sória do PTB liderada pe-
Ia ex-Deputada Ivete Var-
gas protestou ontem contra
o encontro de Lisboa, "es-
tranhando a conduta de ai-
guns cidadãos que convoca-
ram parlamentares brasilel-
ros e promoveram reunião
no exterior em nome do
PTB, utilizando-se da le-
genda trabalhista para en-
cobrir e agasalhar doutrina
que não é a sua, claramen-
te com o patrocínio da In-
ternacional Socialista".

"Brizola já se declarou so-
cialista: isto para nós re-
presenta um desvio da dou-
triná trabalhista", acentuou
o ex-Governador do Amazo-
nas, Gilberto Mestrinho,
acrescentando que seu Par-
tido "rejeita a via socialis-
ta". O documento afirma
ainda que o PTB "condena
o arbítrio, os erros, os exces-
sos e os desvios da Revolu-
ção de 1964, mas não envol-
ve nesse julgamento as For-
ças Armadas", referindo-se
a uma pretensa crítica do
ex-Governador gaúcho às
mesmas, já desmentida por
seus próprios correligioná-
rios.

SEM CAUDILHOS

Lembra o documento que
o PTB "defende postulados
nacionalistas e prega o tra-
balhismo como doutrina
que se distingue do capita-
lismo e do socialismo, fa-
zendo prevalecer, numa so-
ciedade aberta, a força do
trabalho sobre o capital, de
modo que se assegure, a to-
dos, não só liberdade, como
justa participação na rique-
za nacional".

O PTB "não tem chefes e
é seu propósito não aceitar
caudilhos nem estimular li-
deranças carismáticas ou
culto de personalidades vi-
vas", conclui o documento.
Para o ex-Deputado Álvaro
Fernandes, presidente da
Comissão Provisória para o
Estado do Rio, as críticas do
Sr Leonel Brizola ao presi-
dente do MDB e as Forças
Armadas foram "profunda-
mente lamentáveis". No pri-
meiro caso, lembra o sacri-
ficio e o papel Inegável do
Sr Ulysses Guimarães na
luta pela redemocratização;
no segundo, assinala que"estamos todos à procura de
uma saida capaz de nos le-
var a um rumo seguro" e o
comentário de Brizola seria,
no mínimo, infeliz.

Em São Paulo, a ex-Depu-
tada Ivete Vargas examina-
va ontem um organograma
da estrutura do futuro PTB
no Estado de São Paulo,
com as áreas onde o Parti-
do poderá obter maior pene-
tração e junto a estes, os
nomes dos deputados fede-
rais de maior influência na
região, com os quais a ex-
parlamentar já manteve ou
pretende manter • contato
nos próximos dias.
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Delfim. Netto Mário Andreazza

Grupo de 32 arenistas com
objetivos partidários faz
contatos com Ministros

Brasília — Os 32 deputados arenistas que se re-
solveram unir para uma ação comum, em termos
partidários, já convidaram o.s Ministros Delfim Net-
to, da Agricultura, e Mário Andreazza, do Interior,
para fazerem palestras em reuniões que realizarão,
provavelmente, na próxima semana.

O Deputado Divaldo Suruagy (Arena-AL) deu
essa informação, acrescentando que esse grupo de
parlamentares, "que se alinha pela doutrina da so-
cial-democracia", já ouviu palestras do Vice-Presi-
dente da República, Sr Aureliano Chaves, assim
como do Ministro da Justiça, Sr Petrònio Portella,
do presidente da Arena, Senador José Sarney, e dos
líderes Jarbas Passarinho e Nelson Marchezan.

SOCIAL-DEMOCRATA

Esse grupo de parlamen-
tares, que já estabeleceu
uma espécie de pré-progra-
ma, em torno do qual se
uniram, defendem uma ra-
dical reformulação do qua-
dro partidário, Indicando,
para isso, como único cami-
nho, a extinção da Arena e
do MDB.

O Sr Divaldo Suruagy dis-
se que aqueles parlamenta-
res estão unidos não apenas
em termos partidários, como
em relação "a um progra-
ma do mais alto interesse
nacional que defende uma
mais justa distribuição da
riqueza, assim como a climi-
nação dos desníveis regio-
nais".

Do Ministro Delfim Netto,
na próxima semana, esses
parlamentares pretendem
ouvir uma exposição a res-
peito da política agro-pe-
cuária do Governo, incluin-
do o chamado "saco agri-
cola", assim como medidas
especificas que o Ministro
da Agricultura tem para a
região nordestina."Em termos políticos —
declarou o Sr Divaldo Su-
ruagy — estamos defenden-
do a extinção da Arena co-
mo caminho efetivamente
válido para uma profunda
reorganização da vida poli-
tico-partidária do pais.
Acreditamos que este é, ho-
je, um anseio da maioria do
Congresso e do país".

Deputados pressionam
dirigentes da Arena

Preocupados com "a des-
coordenação de comando
parlamentar" e a "falta de
orientação no Congresso", 30
parlamentares arenistas re-
solveram constituir um no-
vo bloco de pressão dentro
do Partido para fixar uma
definição em face do mo-
mento político, sobretudo
em relação à questão parti-
daria.

Os Deputados Geraldo

Guedes (PE) e Theódulo de
Albuquerque (BA) manifes-
tavam, ontem, o desaponta-
mento de grande parte dos
arenistas em face da com-
pleta desorientação que se
verifica dentro do Partido
sobre os diferentes aspectos
da conjuntura política, es-
pecialmente a reformulação
partidária com ou sem a ex-
tinção dos dois Partidos
atuais.

Congresso vota hoje emendai
que restabelece as eleições
dos prefeitos das Capitais!

Brasília — O Congresso Nacional deverá votar
hoje a emenda do Senador Mauro Benevides (MDB-
CE) restabelecendo as eleições diretas para prefei-
tos e vice-prefeitos das Capitais. A emenda não tem
qualquer possibilidade de ser aprovada e, no máxi-
mo, o MDB conseguirá retardar sua votação para o
dia 25 próximo, o último de sua tramitação no Con-
gresso Nacional.

Junto com a emenda Benevides tramita a do
Senador Gastão Muller (Arena-MS), biônico, per-mitindo ao governador a livre nomeação do pre-feito da Capital, evocando a atual exigência cons-
titucional que determina sua aprovação pela As-
sembléia. Esta proposta também não será aprovada.
SÃO PAULO

A situação do Prefeito de
São Paulo, está influindo
muito na tramitação da
Emenda Benevides. Ela já
poderia ter sido votada pe-
Io Congresso Nacional, mas
o objetivo do Senador
Franco Montoro (MDB-
SP) é impedir que seja
examinada antes de entrar
em tramitação sua nova
Emenda Constitucional res-
tabelecendo as eleições di-
retas em todos os niveis.

Com isto, ficará em vigor
a decisão da Assembléia
Legislativa de São Paulo
de não aprovar a indica-
ção de qualquer nome pa-
ra a Prefeitura paulista en-
quanto houver possibilida-
de do Congresso Nacional
aprovar o restabelecimento
das eleições diretas. Acha
o Senador Montoro que, se
a Emenda Benevides não
for votada antes do térmi-
no de seu prazo, dia 25, fi-
cará impossível a Assem-
bléia paulista votar qual-
quer nome antes da reu-
nião do diretório regional
do MDB de São Paulo.

ARENA DECIDE

O lider da Arena no Se-
nado, Sr Jarbas Passarinho
(PA), convocou a bancada
arenista (41 senadores)
para rejeitar hoje a Emen-
da Benevides. Pelo menos
dois Senadores arenistas,
os Srs Luiz Cavalcanti
(AL) e Mendes Canale
tMS), deverão votar a fa-
vor da Emenda Benevides
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Mauro Benevides

que, para ser aprovada,
terá de obter 34 votos. A
bancada do MDB é de ape-,
nas 26 senadores e alguns
deles continuam ausentes
de Brasília.

A Arena poderá rejeitar
a Emenda Benevides sem
qualquer desgaste político.
Bastará, apenas, que não
compareça às sessões, im-
pedindo quorum para a vo-
tação, ou seja, no dia 25,
quando termina o prazo.

A tentativa do Se..ador
Mauro Benevides de mu-
dar o regimento interno do
Congresso para determinar
que uma Emenda Consti-
tucional comece a ser vo-
tada alternativamente, pe-
Ia Câmara e pelo Senado,
fracassou. Por sua propôs-
ta, a primeira emenda
constitucional do ano co-
meçaria a ser votada pela
Câmara dos Deputados.

Arafat não
quer vir
ao Brasil

Brasília — O chefe da LI-
ga dos Estados Árabes no
Brasil, Sr Mohamad Nourl
Jlsrl, desmentiu ontem as
noticias do que o presidente
da Organização de Liberta-
çáo da Palestina, Yasscr
Arafat. deverá visitar o Bra-
sll no próximo mês.

Salientou o diplomata que
o presidente da OLP não
tem qualquer razão para vi-
sltar o Brasil, país onde não
existe sequer um escritório
oficial da Organização de
Libertação da Palestina.
Disse ainda que Arafat ain-
da não fez qualquer visita ã
Europa c, portanto, uma
eventual visita ao Brasil não
teria importância política
para aquela organização.

Segundo o chefe da Liga
dos Estados Árabes, as
atuais relações entre o Go-
verno brasileiro e a OLP não
.são muito fortes, e não po-
derlam justificar uma visita
de Yasser Arafat a Brasília.

"Além do mais" — frisou
o Sr Nouri Jisri — "não fo-
mos informados de nada, o
que desmente mais uma voz
a veracidade dessas notí-
cias".

O chefe da Liga dos Esta-
dos Árabes não soube dar
maiores detalhes a respeito
de uma solicitação feita por
um grupo de embaixadores
árabes acreditados no Bra-
sil para que fosse recebido
em audiência pelo Chance-
ler Ramiro Saraiva Guer-
reiro.

Rabino propõe
o diálogo

São Paulo — O Rabino
de São Paulo, Sr Henry So-
bel, convidou ontem o rc-
presentante da OLP no Bra-
sil, Sr Farid Sawan, a en-
cerrar a polêmica que vem
mantendo nos últimos dias,
substituindo-a "por um diá-
logo. Se ele quiser continuar
o debate, muito bem, que
continue, mas agora não
depende mais de mim. Pre-
firo transformar esse deba-
te num diálogo de paz, ver-
dade e justiça".

O Sr Henry Sobel se ne-
gou a marcar data 8 local
para dialogar com o Sr Fa-
rid Sawan, argumentando
que "gora cabe a ele se ma-
nifestar a respeito". Ao
mesmo tempo, a propósito
das notícias de que a OLP
comprará um jornal e uma
emissora de rádio no Brasil
"para defender os palesti-
nos e romper o cerco que a
organização enfrenta na
maioria dos paises latino-
americanos", o Rabino So-
bel disse "confiar nas au-
toridades brasileiras no sen-
tido de tomar providências
para que essa compra não
ssja possível".

O diálogo que propo-
nho exige paz, verdade e
justiça — disse o Rabino —
e não admite distorções his-
tóricas com a finalidade de
gerar o ódio e criar polêmi-
ca em favor da OLP. Esse
diálogo deve ster um exem-
pio vivo da fraternidade
que deve existir entre todos
os povos. Se o Sr Sawan se
sente suficientemente stegu-
ro, que nesse diálogo res-
ponda não aos meus desa-
fios, unas aos desafios da
verdade".

Arcebispo nega
matança no Líbano

O Arcebispo ortodoxo pa-
ra os fiéis de rito antioque-
no no Rio, Dom Georges El-
Hajj — que todo ano via-
ja a seu país de origem, o
Líbano, e lá passou 15 dias
no último mês de abril —
afirmou ontem que "a Si-
ria é um país amigo e nun-
ca matou nenhum cristão
no Líbano para em seu lu-
gar colocar os palestinos".

Com esta afirmação, o
Arcebispo desmentiu o Ra-
bino de São Paulo, Sr Hen-
ry Sobel, observando, no
entanto, que não quer "en-
trar em polêmica com ju-
deus nem com palestinos,
mas apenas esclarecer, co-
mo libanês e como cristão,
a verdade sobre os sírios no
Líbano".

O Rabino Henry Sobel —
que disse estar disposto a
fazer conferências em todo
o país para 

"desfazer as
deslavadas mentiras que o
representante da OLP está
propagando" — manifes-
tou ò desejo de saber, da
parte do Sr Farid Sawan,
"por que a Síria massacrou
cristãos no Líbano e pro-
curou conquistar aquele
país para ali instalar os
palestinos em vez de dei-
xã-los viver na própria Si-
ria". E o Arcebispo corrige,
categórico:

Os sírios não entraram
como invasores nem mas-
sacraram cristão nenhum.
O que os levou para o Li-
bano, além de atender a um
pedido do Presidente Elias
Sarkis, foi acabar com o
derramamento de sangue.



JORNAL 00 BRASIL G Quarta-feira, 20/6/79 £] 1* Caderno CIDADE - 5

Fet» ti» Ronaldo Thoobild

• *V***f 
linf J*HaNjfffff-**^^ I Kl IH H

¦ '¦¦'r£':*:Qj&*t*^MwMm\ÊÉÉÈmmmm. '^*!
..',/ ">j'.iíítJínaBc—fl ___/" /**.*•***"¦"¦•- mm ^H | >-'^^H

O Cardeal levou sua bênção aos 69 internos no hospital de emergência

Cardeal reza missa em presidia
e recebe pedidos dos detentos

Pelo menos 20 detentos
do Instituto Esmeraldlno
Bandeira, em Bangu, entre-
garam cartas ao Cardeal
Eugênio Sales, que ontem
ceièbroir-iivissa ci.cL_Pa.scoa;
nuviu um sem númirõ~dB—
pedidos; passou pelo Hospi-
tal cie Emergência; fez
questão de estar com o úni-
co preso político lá (Fer-
nando Pereira Cristino); e
aceitou com tranqüilidade
o fato de quatro internos
permanecerem no isolamen-
to durante a visita.

Para as cartas," o Cardeal
não prometeu mais do que
a resposta. Quanto ao lso-
lamento dos quatro deten-
tos. por briga, alegou: "Eu
não devo ser instrumenta-
lizado para propagar um
clima de subversão dentro
do presídio, e sim o da jus-
tiça. Todas as vezes que pos-
so perceber que, em vez de '
adquirir justiça em favor
rios presos, minha presença
pode estimular a formação
cie grupos, evito ser mani-
pulado."

SÉRIO

Normalmente afável em
suas prédicas para os reclu-
sos, D Eugênio se manteve
.sério ontem. E não lhes es-
condeu que as palavras li-
das na Epístola e no Evan-
gelho eram "duras", acres-
centando que "só quem tem
fé pode entender- a grande-
za e o significado delas". O
trecho era de São Paulo fa-
lando de Cristo, "que se fez
pobre e foi preso e conde-
nado, fez-se pobre para que
recebamos a riqueza, não a
da terra, mas a da salva-
ção."

O Cardeal contou que re-
centemente causou, sem

querer, um assassmio: pe-
diu a transferência de cinco
presos da Ilha Grande pa-
ra o Rio e, na hora em que
saíam de lá, um foi morto
pelos outros. "Não podemos
deixar de defender^opreso"
disse D Eugênio, "mas essa
defesa tem de ser feita de
acordo com certos princi-
pios. A sociedade necessita
de sistemas corretivos". E
logo depois: "Muita gente
que está fora também po-
dia, e devia, estar aqui den-
tro."

A missa, celebrada no sa-
lão de festas, foi assistida
por cerca da metade dos
internos (1. mil 194,!.; 48 co-
mungaram, 16 pela primei-
ra vez. Do Cardeal ganha-
ram um exemplar do Novo
Testamento e uma lembran-
ça pela Primeira Comunhão.
O interno Rivaldo Freire do
Nascimento saudou o Car-
deal, a quem deu uma ca-
deira para repouso.

VISITA

Depois D Eugênio íoi ao
Hospital de Emergência, on-
de havia 69 internos mas
paredes, quadros de N S da
Aparecida e retratos de mu-
lheres nuas). Depois andou
mais 100 metros para estar
uns momentos com o preso
político Fernando Pereira
Cristino, que lhe ofereceu
uma pirogravura do Papa
João Paulo I.

Preso há quatro anos e um
mês, Fernando Pereira Cris-
tino disse que foi seqüestra-
do e torturado pelo DOI-
CODI do Rio. Acusado de ter
articulações com o Partido
Comunista, acredita que se-
rá beneficiado pela anistia,
mesmo restrita, mas para

ganhar tempo, pediu ao
Cardeal ajuda na obtenção
do livramento condicional.

O Cardeal Eugênio Sales
foi também ao Instituto Pe-
nal Plácido Sá Carvalho, ao
lado, já com 20 internos,

^ias"ãmlia:*enrfHSe_ae~"aTJir^'"'
bamento. O diretor, Sr Do-
mingos Henrique Leal Brau-
ne, que acompanhou o visi-
tante, disse não poder infor-
mar quando a penitenciária
terá condições de receber os
456 internos previstos.

TENSÃO

O clima entre os presos do
Esmeraldino Bandeira era
de tensão. Embora os guar-
das advertissem aos jorna-
listas para que não dessem
atenção a presos em espe-
ciai, muitos deles procura-
vam dar entrevistas, fazer
apelos, denunciar sofrimen-
tos vividos na cela e no lso-
lamento. Por toda a parte
em que a comitiva do Car-
deal ia, cartas, novos pedi-
dos.

A maioria: revisão de pro-
cesso; assistência aos paren-
tes; obtenção de medica-
mentos e roupas; transfe-
rència de presídio; redução
de pena. Mas houve até
quem pedisse uma anistia
geral, e aqueles que deseja-
vam uma bênção ao menos.

O diretor da penitencia-
ria, Sr Patrício Gomes de
Sá, que ao fim da missa
anunciara a suspensão, on-
tem, de toda pena discipli-
nar, garantiu que não havia
ninguém na cela, e no iso-

¦ lamento só os quatro. E aos
jornalistas curiosos pela si-
tuação deles: "Só estou au-
torizado a permitir o acesso
de vocês até onde vai o Car-
deal".

Guardas penitenciários querem!
organizar-se em uma corporação/

Criança
sorriso tem
sociedade

Em homenagem ao Ano
Internacional da Criança,
foi fundada no Rio a So-
cledade Internacional da
Criança Sorriso, a primeira
do pais e talvez do mundo,
no gênero, por Iniciativa da
Academia Brasileira dc Me-
diclna Militar com a cola-
boração da Associação do.s
Servidores do Hospital dos
Servidores do Estado.

A primeira diretoria da
entidade está assim constl-
tuida: presidente. Dr Leo-
poldo Ferreira' 1.° viec-pre-
sidente, Dr Humberto Ca.s-
tello Branco de Oliveira;
2,° vice-presidente, Dra Ar-
themlza Leite Scalabrin;
secretário-geral, Dra Maria
Helena Baptista da Silva;
1.° secretário, Dr Ruy Mar-
ra da Silva; 2.° secretário,
Dra Riva Dachi.s; diretor
de comunicação social, Pau-
Io Caringl.

Municipal
processa
italianos

Com o registro da quei-
xa na 3a. DP, iniciou-se, au-
tomaticamente, o processo
movido pelo Teatro Munici-
pai do Rio (representado
pela Fundação de Teatros
do Rio de Janeiro contra os
cantores italianos Nunzio
Todisco e Oriana Santurio-
ne, que se recusaram a can-
tar a parte final da ópera
Tosca, no domingo passado,
alegando não terem recebi-
do todo o dinheiro contra-
tado.

O próximo passo para o
andamento do processo se-
rá juntar toda a documen-
tação referente ao paga-
mento dos dois artistas e os
depoimentos dos envolvidos.
Como os dois italianos já

-•voifca-ram ao seu pais, o cie-
poimento deles deverá ser
feito por carta rogatória,
por intermédio do Itamara-
ti.

PROVOCAÇÃO

A queixa registrada na 3a.
DP (número 001457)) se re-
fere a "provocação de tu-
multo e conduta inconveni-
ente" dos dois cantores li-
ricos, infrações prevlscas,
pela Lei de Contravenções.
A queixa foi feita pelo dele-
gado Hamilton Giordano,
responsável pela segurança
do Teatro Municipal, às l'Jh
50m de domingo. Nela, o
delegado afirma que os can-
tores "tentaram fazer com
que a platéia se iridispus>35-
se com a direção da Fun-
terj" e que o tumulto criado
com a reclamação dos ita-
Hanos terminou "sem maio-
res conseqüências."

Segundo o presidente da
Fun terj, escritor Guilherme
¦Figueiredo, logo após o in-
cidente no palico — os Itália-
nos interromperam o segun-
do ato para reclamar, ante
uma platéia atônita, o paga-
mento dos cachês: Nunzio e
Oriana não queriam tirar as
roupas com que se apresen-
tariam — Oriana era a Tos-
ca e Nunzio o Mário Cavara-
dossi, o par romântico da
ópera. Ele chegou a quebrar
o pé de um banco dos basti-
dores, num momento de rai-
va, sem contar os palavrões
ditos em italiano durante a
reclamação ante a platéia.

No encontro que terão
hoje, às 15h, com o Secre-
tário de Justiça, Erasmo
Martins Pedro, os diretores
da Associação dos Servidores
do Sistema Penitenciário
entregarão uma minuta, na
qual pedem a transferência
dos guardas penitenciários
para a Secretaria de Segu-
rança Pública e a criação de
uma guarda penitenciária,
estruturada e com comando
único, para exercer toda a
vigilância interna e externa
nas penitenciárias.

Eles pedirão, ainda, me-
lhoria das instalações dos
estabelecimentos penais, que
irão beneficiar a seguran-
ça dos guardas, entre as
quais a instalação de torres
iluminadas, meihor meio de
comunicação no interior dos
presídios e detector de ar-
mas na entrada das peniten-
ciárias — a exemplo dos
existentes nos aeroportos —
para revelarem quando ai-
gum visitante estiver ar-
mado.

VISITAS

Os guardas penitenciários
vão pedir, também, uma mu-
dança nos dias de visita dos
presos, que passaria a ser
diária, mas com escalas dos

presidiários a serem visita-
dos. Lembraram que, atual-
mente, as visitas são fei-
tas duas vezes por semana e
mais de 2 mil pessoas en-
tram num estabelecimento
como o Lemos Brito, em um
só dia. O que acontece, en-
tão, é que os guardas são
poucos para fazerem a re-
vista e controlarem tudo.

As visitas passariam a ser
feitas por galeria, pavilhão
ou 100 presos diariamente, o
que permitiria aos guardas
um melhor controle sobre os
visitantes. Eles vão solicl-
tar, ainda, que lhes sejam
fornecidos aparelhos de rá-
dio para poderem comuni-
car-se de qualquer ponto da
penitenciária; com isso, no
caso de uma rebelião, esta
poderia ser controlada mais
rapidamente.

GUARDA

Ontem, durante uma as-
sembléia da associação, os
guardas penitenciários vo-
taram por unanimidade
pela transferência para a
Secretaria de Segurança
Pública e disseram que eles
conhecem profundamente
os presídios e "ninguém é
melhor do que nós para to-

mar conta deles, expulsan-
do os corpos estranhos". Pa-
ra os guardas, o trabalho
que a Polícia Militar exe-
cuta, atualmente, deveria
ser de competência deles.
Durante a reunião, eles de-
bateram a necessidade da
criação de uma guarda pe-
nitenciária, já que eles pra-
ticamente não existem: sao
subordinados à Secretaria
de Justiça e não têm co-
mando e nem direção, es-
tando sob as ordens dos dl-
retores das penitenciárias.

Com a crij.ção da guarda,
os guardas seriam especia-
lizados em vigilância, cap-
tura, escolta e choque, não
havendo a necessiuade de
intervenção da Policia Mi-
litar em casos de rebelião.
Na minuta a ser entregue
ao Secretário ae Justiça,
cies pedirão o aumento do
eletivo da guarda e mais
mil homem?, quando eles
passarem para a Secretaria
de Segurança. No encontro
de hoje, o presidente da As-
sociação dos Servidores do
Sistema Penitenciário vai
saber quando poderá avis-
tar-se com o Governador
Chagas Freitas, a quem vão
pedir "urgência dessa trans-
ferência".
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Invittuninrot poto Inçinhwoi Fucoi»

1.498
36.634

3.4 50

(Em CrS 1.000,00)

PASSIVO CIRCULANTE E EXKiiVEL A LONGO PRAZO..

Ricurtoi Troniifor
Outrai Rieurtau.

2.105
59

PATRIMÔNIO LI0UI0O.

CodíIoI • Rciervai...
CONTAS 0ERESULTA0O .

36.943
.LAüfi

TtClitO Cr CüMABIUO.*.Dr.-tr;SO'J DrTAOO
CdC-BJ-OEl.616-8

CPF-P40.01". 507-6I»

DEMONSTRATIVO 
DOS COMPROMISSOS OE RECOMPRÃ OU COMPRA DE TÍTULOS DE RENDA FIXA

POSIÇÃO EM 31 / 05 / 79  ACORDOS A PREÇO FIXO  (VALORES EM Cr? 1.000,00)
~~ " (CAPITAL 

DESTACADO OU CAPITAI REALIZADO MAIS RESERVAS- Cr$ ÍB.OOO.OOO —.

ESPÉCIE OE COMPROMISSOS 
' 

I ATE 7 DIAS OE 6 A 16 DIAS I DE 16 A 30 DIAS I OE 31 A 60 DIAS MAIS DE 60 DIAS TOTAIS

COM ENTIDADES NAO riNANCPESSOAS FÍSICAS: .acne
(Leiro. doTeiOuroNoeionol) 11.392 2.400 4.199 114 101 18.606

COMENTOADESNiOFINANC.PESSOAS JURÍDICAS!
(L.liot flo T.iooio Noclonoll 115.400 1.45S "*'"

(ObriqscSes flcolustovcis do Taiouro floctonoll
(Títulos Ettoiuali t Municipais}

COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: - ->0 499
(Letra*, do Tesouro Nacional t 270.499 ""'
(Obfiqoções Rio]usl(íveis ito Tesouro Nacional) SS.B31
(Ctrlificodo de Dtootitos Boncdfíoi) -.504 ________________ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦'-'¦¦

TOTAL _»l 
'" 

455.6Z5 3.B5» I 4.599 | 114 lOlJ 1""° i

RESIDÊNCIA LEASING ^
F.MPRESA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. _•_
Corto Potente do Banco Centrol n? 330059Í/76-C.GC. n? 42.361.006/001
Rio de Joneiro:R.do Ouvidor, 107-Tel.:283-71Z2-Telex (021)21.294 ..,„_'¦
Soo Pouío-R XV de Novembro, 178-Tcls.:234-1235/234-6171-Telc«(011)23.753
Belo HorltonlelR. Rio dc Janeiro, 639-3? andar-Tel.:201-7644-Tele< (031)1940 |»|ll'l»l|r| »S l[«.ll>|S'.t*

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

presidente
jose' carlos mello ourwio

conselheiros
Paulo meuló ourivio
manoel rubens pinho ce albuquerque

DIRETORIA

DIRETOR-PRESIDENTE
PAULO MELLO OURIVIO

DIRETOR-SUPERINTEN DENTE
SILVERIO TELES BAETA ZEBRAL

DIRETORES

FELIPE OE SAN TIAGO DANTAS
BARBOSA CUENTAL

HÉLIO CAMWSTA GOMES
LUIZ rERNANOO SEARA GUIVARÍE5

MARCOS ViNICiUS OE AL9UCUEROUC
SOTtR DA &l_VEtRA

RCBERTO DE MORAES JUNQUEIRA

BALANCETE ENCERRADO EM 31 / 05 / 79

(Em CrS 1.000,00)

ATIVOCIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO.. 34,7?3

Dtiponibilidarl.
Arnndomintot a Ricibir..
Rindos a Aproprlor,
Outros Crtdiloi i Volorei,.

ATIVO PERMANENTE..

4.593
143.973

(l!2.B54)
19.061

«4 "40

Outros Irtvtsliminloi ,..
Btns Arrendados

_*_j Oisltfodoi o Affirrlamirito .

17
• ¦353

1.270

(Em C,$ 1000,00)

PASSIVO CIRCULANTE E EXIOÍVEL A LONGO PRAZO. 106. SS5

Empríitimos em Moedo Haclonot
Emprrísti-os • Repoisi im Moido Ellronítini..
Repoitlt di Recursos Govtrnomtntais
Recursos TronsitoVIos
Outros Ricurso» 
Despnos 0 Aproprior.,,

FATRIMONIO LÍQUIDO .

34.278
100. S51

94f
2.511
l.OSB

(3J.EZO)

15.752

15 752

ZI^ZZZ^ ^Capitai <-'>"-"'
CONTAS DE RESULTADO

:««¦•« Pf «s*( i^r-rpsoH c-»so
* !)P'-«t
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Informe JB
Matando, cresce

O Sr Paulo Alvim, dirctor-técnl-
co da Comissão Executiva do Plano
de Lavoura Cacuueíra, Ccplac, dccla-
rou à imprensa que não há nada mais
razoável do que derrubar florestas
heterogêneas c, no lugar das velhas
árvores, plantar eucaliptos.

O eucalipto, segundo o Sr Alvim,
tem uma grande vantagem. Sua ma-
deira dá carvão de iwa qualidade.

Falando na Câmara dos Depu-
tados, o Sr Paulo Alvim disse ainda
que, na Amazônia, chove tanto que"qualquer corte na floresta é rege-
ncrado."

Resumitido: diz o Sr Alvim que o
bom mesmo 6 plantar árvores que te-
nham uma boa capacidade combus-
tiva.

Diz mais: nossa flora è tão rica
que pode ser devastada sem que ntn-
guém precise preocupar-se com isso.

No mesmo dia, o cientista norte-
americano John Bcnerman, da Uni-
versidaãe da Califórnia, declarava
que o que se está fazendo na Amazõ-
nia vai alterar o clima da terra nos
próximos 20 anos.

Na cidade de São Ângelo, no Rio
Grande do Sul, um menor de 16 anos
foi condenado a plantar dois pés de
cinamomo que tinha arrancado em
fins do ano passado.

A justa multa custou-lhe Cr$ 600.
Se fizéssemos as contas, quanto

deveria pagar o Sr Alvim por seu pai-
pite desastroso?

Paternidade
Do Secretário de Saúde do Esta-

do do Rio de Janeiro, Sílvio Rubens
Barbosa da Cruz, quando lhe fala-
ram que a Igreja Católica já pensa
em aceitar a limitação dos nascimen-
tos, usando certos métodos anticon-
cepcionais:

— E' sempre a mesma coisa. O
Estado do Rio não quer paternalismo
do Governo federal. Quer paternida-
de responsável.

Quem errou?
Informa a Telerj que o Informe

lavrou em erro ao divulgar que um
assinante teve que telefonar cinco
vezes para o número 288-0130, só pa-
ra obter a hora certa.

Diz o Sr Nelson Luiz de Carva-
lho Souto Jorge, chefe do Departa-
mento de Comunicação Social da em-
presa, que não "inventamos métodos
para ganhar dinheiro do usuário."

Esclarece, ainda, que, "no caso
da Hora Certa, concluímos que a gra-
vação atual, embora satisfazendo pie-
namente em termos de fornecimento
da hora, deve ser aperfeiçoada em ter-
mos de apresentação. E já se encontra
em estudos sua substituição."

Lamenta o Sr Carvalho Souto Jor-
ge que haja "indivíduos que se va-
lham do anonimato para escrever aos
jornais caluniando a empresa". E ter-
mina: "Nossas portas estão abertas
para quaisquer esclarecimentos."

Acontece que quem liga para a
Telerj, para saber que horas são, não
quer esclarecimentos.

Quer saber a hora, os minutos e
os segundos.

Não é exigência exagerada.
Mentes maldosas podem mesmo

perguntar por que, já que a grava-
ção atual satisfaz plenamente, preci-
sa ela ser aperfeiçoada.

Nilo será mais uma Justificativa
para nos fazer pagar impulsos extras?

Sem futuro
Hesita o Sr Tancredo Neves an-

le a perspectiva de filiar-se ao Par-
tido do Sr Magalhães Pinto.

Não consegue ver direito quo
chances terá num Partido que, antes
de ser fundado, Já tem um cândida-
to à Presidência da República — o
Sr Magalhães Pinto — e outro ap Go-
verno de Minas — o Sr José Apare-
cido de Oliveira.

Teme que não lhe sobre, sequer,
a Prefeitura de São João dei Rei.

Morte»
Continua Impedida a exibição do

curta-metragem de Glauber Rocha
sobre o pintor Di Cavalcanti.

Compreende-se que a filha do ar-
tlsta, D Elisabeth, tenha ficado cho-
cada ao ver cenas do velório.

E' justo. Mas será jurídico?
Informou-se, ontem, que D EU-

sabeth pretende entregar ao Museu
da Imagem e do Som os filmes, para
que não sejam destruídos e possam
ser exibidos depois da morte. Dela.

Pergunta-se se o que é chocante
agora, deixará de sê-lo daqui a, mui-
tos anos.

No forno
O projeto de reformulação par-

tidária não deverá sofrer estímulos
mais concretos, na área do Executi-
vo, antes que seja possível avaliar, da
melhor maneira possível, os efeitos da
anistia.

A reorganização partidária tende
a ser cozinhada até ver onde param
as modas.

Caixa Econômica
Todo mundo se queixa da buro-

cracia da Caixa Econômica.
E' verdade que a empresa públi-

ca funciona muito mal. Mas não é só
por culpa dos que nela trabalham.

O problema real é que, no feio
e grandioso edifício da Avenida Rio
Branco, há poucos funcionários.

Ultimamente, andam eles sono-
lentos. Há três dias que não podem,
nem tomar um cafezinho. Falta açú-
car na casa.

Papagaios cearenses
Jornalistas e políticos do Ceará

especializaram-se em imitar a voz do
Governador Virgílio Távora.

Alguns o fazem com perfeição
extrema.

Ontem, depois de ouvir, durante
horas, através do telefone, o Secre-
tário de Indústria e do Comércio, Pir-
mo de Castro, imitar a voz do Gover-
nador, o Secretário de Planejamento,
Luiz de Gonzaga Fonseca Mota, aten-
deu irritado, ao telefone que lhe per-
guntava: "Oi! Como vai doutorzi-
nho?"

"Ora, Firmo, deixa de coisa" —
respondeu. "Diz logo o que você quer.
E' dinheiro não é?"

"Doutorzinho", retrucou o Sr Vir-
gilio Távaro", aqui é o Governador."

Era.

Jeitinho
De uma aluna da Universidade

Santa Úrsula, quanto lhe disseram
que não se conseguia estacionar car-
ros no local:

— E' muito fácil. Basta fazer ca-
ra de dona-de-casa e entrar na gara-
gem das Casas Sendas.

Lance-livre
O Palácio do Planalto estudou, on-

tem, minuciosamente, junto a elemen-
tos da Secretaria de Segurança de
São Paulo, o trajeto que o Presidente
João Baptista de Figueiredo fará,
amanhã, entre o aeroporto de Congo-
nhas e o Morumbi para assistir ao jo-
go da Seleção contra o Ajax. Na sua
última viagem ocorreu um dos maio-
res engarrafamentos da História de
São Paulo e a Presidência prometeu
que o fato hão se repetiria.

Começa no próximo mês, na Pa-
raíba, a temporada legal da pesca da
baleia. Está prevista a captura de 755
baleias.

O presidente do BNH, José Lopes
de Oliveira, será homenageado ama-
nhã, na sede do América, com um
jantar pelos seus colegas de turma da
Faculdade de Direito do Rio de Ja-
neiro.

O General Ernani Ayrosa assume,
dia 28, a Chefia do Estado-Maior do
Exército.

Chega, hoje, ao Recife o presiden-
te do BNDE, Luís Sande. Vai assinar
convênios com o Governo de Pernam-
buco no valor de Cr$ 400 milhões.

Pesquisadores cariocas estarão reu-
nidos, hoje, no Sindicato dos Profes-
sores. Vão discutir dois assuntos: si-
tuação dos que trabalham em ensino
superior e maiores verbas para as pes-
quis as.

Barreiras, o mais distante Municl-
pio do Sudoeste baiano — situado a
quase 900 quilômetros de Salvador —
foi interligado à Rede Nacional de Te-
lecomunlcações. O único contato do
Município com o resto do Estado e do
país era feito através de radioamador.

Nos cinco primeiros meses do ano,
a Justiça de Curitiba recebeu 610 pe-
didos de falência. Representam o do-
bro dos pedidos feitos durante todo o
ano passado.

Diariamente surgem novas pesqui-
sas para obter óleo combustível. As
mais recentes têm como matéria-pri-
ma a mamona, a soja e o dendê.

Ainda não foi anunciado, mas já
está acertado, que do Programa Na-
cional do Álcool a Petrobrás ficará
apenas com a distribuição. A empresa
estatal ãe petróleo ficará afastada
de todo o processo até a obtenção do
produto final.

Do General Samuel Alves Corrêa,
novo Ministro-Ohefe do EMFA, logo
após a sua posse, ao ser procurado
por jornalistas: "Eu gosto multo de
jornalistas. Estou sempre às ordens".

As 1 mil 300 pastas contendo do-
cumentos e mapas sobre o loteamento
de 550 mil hectares de terras no Vale
do Xingu já foram todas distribuídas
a empresas privadas. A maioria das
empresas interessadas é de São Paulo.
A licitação para exploração da área
será realizada no próximo mês.

A direção do MDB está distribuin-
do aos seus 2 mil 750 Diretórios Mu-
nicipais em todo o país um prospecto
contendo normas para uma campiZiha
nacional contra a extinção dos atuais
Partidos.

Os curtumes gaúchos venderão, no
segundo semestre, para o exterior,
cerca de 2 milhões de peles bovinas.
A indústria de calçados reclama da
falta de matéria-prima.

O Ministro das Minas e Energia,
César Cais, estuda a instalação de
uma central que armazene as infor-
mações recebidas do Projeto Radam.
No momento, essas informações estão
dispersas por diversos órgãos de vá-
rios ministérios.

O Governo federal já decidiu que
as restantes usinas nucleares, previs-
tas no acordo com a Alemanha, não
serão construídas no Estado do Rio.
Toda a área do Nordeste também está
afastada.

Lobrás abre um "show" de loja no
Continental Shopping Center

Dentro do ciclo de exponião comercial da lORRAS, a recen-
te Inauguração da lo|a do Continental Shopping Center superou
Iodai as perspectivas de itiui dirigentes. Em menos de uma se-
mana, apis a abertura da nova filial, a afluência do público
(mais de 20.000 pessoas, diariamente), vem aumentando de modo
progressivo, pelas características • padrões comerciais que a
loja de Osasco oferece.

Eslo sintoma foi previsto pelo presidente de lo|as Brasileiras
S.A., Mário Gustavo Basbaum, no coquetel de Inauguração! "A

LOBRÁS de Osasco è mais uma conquista da maior rede brasi-
leira de lojas de variedades. O conforto ambiental, a funclonali-
dade de uma loia bem plantada e as Inúmeras opções de ofer-
tas naranlom para a LOBRÁS um fuiuro promissor no comércio
local".

Recadastramento da LBA DC-10 está
exclui seis mil crianças nos céus
do Programa Alimentar

Cerca de 6 mil crianças da Baixada Fluminen-
se serão excluídas do Programa de Complementa-
ção Alimentar, da LBA, nos próximos meses, por
terem completado a idade-limite de três anos du-
rante os 20 meses de vigência do Programa.

O primeiro recadastramento será feito antes
do final do ano, para atualizar a clientela inicial
de 110 mil crianças e mulheres — gestantes e nu-
trizes — dos Municípios de Nova Iguaçu, Nilópo-
lis, Caxias e São João de Meriti.

alemão
eno
feedbach

CURSO DE FÉRIAS EM
JULHO.
Matrículas abertas.
Mótodo próprio. Saia
falando da primeira

Av. Pr. Isabel, 7, Gr. 230 - Tel.: 275-82-19 - Copacabana
R da Quitanda, 74,2? e 3? andares - Centro

I INGLÊS
INTENSIVO EM 25 DIAS

DE 27/6 a 31/7

GANHE UM ESTÁGIO
GRUPOS REDUZIDOS

Desconto especial para matricula atè 20 de junho.
SOLID LEARNING - R. México, 41, Gr. 801 - 224-0410.

ífbPüC PONTIFÍCIA •coordenação

UNIVERSIDADE-ÇLNTriALDE
CATÓLICA atividadesUAIUI-ICA DE EXTENSÃO

PÓS-GRADUAÇÃO

ESPECIALIZAÇÃO EM HISTORIA SOCIAL

COORDENAÇÃO: Professores: Francisco José
Calazans Falcon e Margarida de Souza Neves

Inscrições: 18 a 29 de junho
Realização das
provas de seleção 02 a 16 de julho
INICIO DO CURSO: 10 de agosto

CREDENCIAMENTO NO CONSELHO FEDERAL
DE MÃO-DE-OBRA SOB O NÚMERO 0311

INFORMAÇ.ÔES E INSCRIÇÕES: CCE/PUCíRJ- Rua Marquês de São
Vicente 225 - Cisa XV - TEL.: 274-4148 e 274-9922 R.: 335.

ACOMPANHAMENTO

O coordenador-excculivo
do Programa do Comple-
mentação Alimentar no Rio,
Comandante Alcides Pi-
nhão, admite que muitas
famílias transformaram a
complementação alimentar
em dieta básica, e conside-
ra Impossível impedir que a
porção destinada a uma
criança Inscrita no Progra-
ma — de três meses a três
anos — seja dividida entre
seus Irmãos, que os pais não
têm dinheiro para susten-
tar.

O Comandante Pinhão
comenta que o novo cadas-
tramento a ser feito abran-
gera principalmente as
crianças, das quais 10% se-
rão substituídas por outras
que estão dentro da faixa
de idade do Programa, mas"a maioria das mães conti-
nua na mesma situação".
Ele explica que as que es-
tavam grávidas no início do
Programa passaram depois
à categoria de nutrizes e já
estão novamente na condi-
ção de gestantes.

Segundo dados da coor-
denação, 20% das mulheres
cadastradas 1 n i c lalmente
abandonaram o Programa
ao saberem que a LBA não
iria distribuir alimento co-
mum, mas misturas indus-

tiiallzadas pelo Instituto de
Tecnologia Alimentar da
Universidade de Campinas.

O acompanhamento mé-
dico feito nos primeiros no-
ve meses do Programa mos-
trou desenvolvimento con.
siderável na maioria das
crianças atendidas, em pe-
so e altura. A exclusão do
Programa, em função da
idade vai deixar milhares
de crianças sem uma ali-
.mentação que é considerada
básica.

Para a professora Norma
Guerra, *da Assessoria de
Operações Especiais da LBA,
a solução para essas crian-
ças seria a realização de
um programa pré-comuni-
tário, para a faixa de qua-
tro a seis anos, com a uti-
lização de emenda escolar
nos moldes de uma expe-
riència já feita em Ceilan-
dia, cidade-satélite de Bra-
rsília, na qual as crianças re-
ceberam parte da merenda
destinada ao supletivo.

NO RIO

O projeto que está sendo
elaborado pela LBA propõe
que a extensão do Progra-
ma de Complementação Ali-
mentar às favelas do Rio se-
ja feita paralelamente à
instalação das creches-ca-
sulo, em convênio com a
Prefeitura.

Tenha seus próprios cabelos
de volta, em apenas 21 dias

"SPECIAL NATURAL HAIR"
Não é peruca, aplique, topete, entrelaçamento,

prótese capilar ou transplante.
O único procusso nocombale a calvicie capaz ae
devolver seus, próprios cabelos, em apenas.21 dias
com crescimenlo natural e permanente
Maiores mlormaçóes e detalhes sobre o processo
nos departamentos masculinos e femininos da

hair center
R. Santa Clara, 50 -3.° and. cj. 301' 

Fones: 256-5242 •. 257-5095
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ADMINISTRAÇÃO. ECONOMIA.
FORMAÇÃO EXECUTIVOS,LETRAS;
DIREITO. COMUNICAÇÃO.TURISMO.

ARQUEOLOGIA. MUSEOLOGÍA.
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INSCRIÇÕES ABERTAS.
RUA DO BISPO 83. TEL. 264-7089/228-7125/228-7124

FACULDADES INTEGRADAS ESTACIO DE SÁ
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5fi FESTIVAL
DO CIARÃO
ILHA GRANDE

'No 
5o Festival

do Camarão,
vai ter camarão
assim e assado.

Além desse menu
maravilha, outras

deliciosas
atrações:

passeios de
wsaveiro,leilãode

artesanato,

exposição de pinturas,
danças folclóricas, etc. e tal.
De 14 de julho a 12 de agosto,
sempre nos fins de semana.
Saída do Rio. Patrocínio: Hotel
Marda Tranqüilidade. Reserva:
Diana Turismo. Ouvidor, 130,
s/l 204*^252-2981.|ggS&"4ooo
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Faça como o Hotel Debret - Rio:
Alugue Semp Toshiba
para todos seus quartos.
(mesmo se você só tiver um quarto)

O DEBRET contratou com a Colortel TV em Cores
. para todos os seus quartos.

Dezenas de hotéis no Rio e São Paulo já fazem isso.

Vantagens do aluguel
Para o seu hotel
1) Não há empate de capital.
2) Manutenção imediata e
gratuita - inclusive aos domingos.
3) Quando o aparelho nào
puder ser consertado na hora,
a Colortel o substitui por outro.
4) Todo ano, o valor do aluguel
pode ser deduzido de seu
Imposto de Renda.
5) Seu "room-service" dá mais
lucro.

Para sua residência
1) Sua TV sai mais barata.
Comprove.
2) Manutenção imediata e
gratuita - inclusive aos domingos.
3) Quando o aparelho não
puder ser consertado na hora,
a Colortel o substitui por outro.
4) Todo. ano, você troca, se
quiser, sua TV por outra mais nova.
5) Seus hóspedes vão adorar
ainda mais sua casa. E você.

liffllifil

I

Nossos técnicos ingleses testaram todas as I
marcas e recomendam: SEMP TOSHIBA! j
Telefone para nós. Receba já a sua TV em Cores.

(SEMP TOSHIBA)
Produzido na Zona Franca de Manaus

COLORTEL
BOTAFOGO: Rua Mcna Barreto, 165 - Tel.: 2863522
IPANEMA: Rua Visconde de Pirajá, 550 - loja 108
Top Center
CENTRO: Praça Olavo Bilac, 28 - loja H
Mercado das Flores - Tel.: 252-7500
NITERÓI: Rua Cel. Moreira Ccsar, 254 - loja 103 -
Tel.: 7100630

cia Europa
Londres — As autoridades

aeronáuticas de diversos
países europeus seguiram
ontem o exemplo suíço, da-
do no dia anterior, rcinicl-
ando os vôos com os apare-
lhos DC-10, mas exigiram
que fossem cumpridas nor-
mas mais ruídas de manu-
lençõo, conforme as reco-
mendações feitas na reunião
de segunda-feira em Zun-
que.

A Grã-Bretanha, conside-
rada um país padrão quan-
to às normas técnicas aero-
náuticas mundiais, restabs-
lcceu os certificados de ae-
ronavcgabllidade do.s DC-10,
lncluidos nos registros ofi-
ciais, mas não permitiu, por
enquanto, que seus aviões
operassem nos Estados Uni-
do.s, onde estão proibidos
vôos desses aparelhos.

VÔOS RESTABELECIDOS

Ontem, o Ministério dos
Transportes da Itália au-
lorizou a empresa estatal
Alitalia a reiniciar os ser-
viços com seus oito DC-10.
Um porta-voz da compa-
nhia informou que os vôos
serão restabelecidos hoje.
As primeiras linhas bene-
ficiadas serão Roma—Ban-
coc e Roma—Nova Déll.

As autoridades íinlande-
sas autorizaram os dois
DC-10 da Pinnair a volta-
rem a operar, depois de
uma inspeção. O mesmo
ocorreu nos paises escandi-
navos, com os cinco aviões
da SAS. Também o Gover-
no espanhol determinou à
Ibéria a volta de seus
aviões aos vôos regulares,
o que ocorrerá hoje.

Em Jacarta, o Presi-
dente da Indonésia, Suhar-
to, deu autorização pessoal
à empresa aérea nacional,
a Garuda, para reiniciar as
operações com os DC-10, di-
zendo que tomava esta ati-
tude por motivos "técnicos,
jurídicos e políticos". A
Garuda já fez o primeiro
vôo ontem à tarde, num
serviço interno entre Ja-
carta e a ilha de Bali.

Mas, em Tóquio, o Minis-
tério dos Transportes do
Japão informou que man-
terá a proibição até que a
Administração Federal de
Aviação dos Estados Unidos

^¦PAA) libere o aparelho. Is-
to significa que as opera-
ções dos nove DC-10 da Ja-
pan Air Lines continuarão
suspensas e que as compa-
nhias estrangeiras não po-
derão usar este tipo de
avião em território japonês.

A Diretoria de Aeronáuti-
ca Civil da Grã-Bretanha
íCAAj, ao autorizar os vôos,
decidiu que o processo da
instalação da turbina e da
seu suporte na asa em con-
junto, por método que não
o aprovado pelo fabricante
e que nunca foi usado nos
DC-10 registrados no pais,
será proibido devido aos ris-
cos de danos à estrutura do
suporte. Este método era
utilizado pela American Air-
lines.

"Sob estas novas normas",
assinala um comunicado da
CAA, "a estrutura de encai-
xe do suporte na asa doj
DC-10 britânicos será suo-
metida a inspeções adicio-
nais antes do reinicio dos-
vôos. Uma inspeção mais
completa será realizada de-
pois de 100 horas de vôo e
em intervalos subsequentes,
sob a supervisão de inspeto-
res da CAA".

Um porta-voz da Laker
Airways, que opera seis DC-
10, afirmou: "Estamos mui-
ito satisfeitos. Isso nos ali-
viou consideravelmente do
ponto-de-vista europeu, em-
bora não nos ajude Uo
ponto-de-vista norte-amerl-
cano. Esperamos que a FAA
siga este exemplo e rápida-
mente que o primeiro vôo
do DC-10 saia para Creta
amanhã (hoje)."

Museu de
Magé será
reativado

O roteiro cultural do Es-
tado do Rio terá Incluída a
cidade de Magé, com a rea-
tivação do Museu da Rede
Ferroviária Federal, a car-
go da Fundação Estadual
de Museus. Para Isso a Se-
cretaria Estadual de Educa-
ção e a Rede Ferroviária'
assinam convênio, durante
a visita do Secretário Ar-
naldo Nlskier à Baixada
Fluminense.

O museu, que está desatl-
vado, fica na primeira «s-
tação ferroviária da Amé-
rica do Sul, ponto de passa-
gem do Imperador Pedro H
nas suas viagens a Petró-
polis.

O Sr Arnaldo Nlskier
aproveita a visita para as-
sinar outro convênio, sobre
assistência técnica e peda-
gógica aos alunos excepclo-
nais da rede municipal de
ensino de Caxias.
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Andreazza garante recursos
para que favelado removido
possa comprar casa própria

Brasilia — O Ministro do Interior, Mário An-
dreazza, garantiu que os favelados removidos paraconjuntos habitacionais terão condições de comprar
suas casas porque o programa de erradicação de fa-
velas será executado com recursos do Fundo Nacio-
nal de Habitação, a ser criado justamente paraatender à faixa da população que ganha até três
salários mínimos.

O Fundo foi proposto pelo Ministro na última
reunião cio Conselho de Desenvolvimento Social e
teve sua solicitação encaminhada ao Ministério do
Planejamento. Andreazza considera quase certa a
criação do Fundo, pois só assim será possível desen-
volver os programas de erradicação de favelas e de
habitação rural.

VIABILIDADE

No caso específico do Rio,
que terá seis favelas aterra-
das ao longo cia Baía da
Guanabara, o Ministro dis-
se que não haverá proble-
mas sociais e que já foi
constituído grupo de traba--
lho composto pelo DNOS,
BNH e representantes do
Estado e do Município para
elaborar programa — super-
visionado pelo Conselho Na-
cional de Desenvolvimento
Urbano — que analise a via-
bilidade do projeto.

Quanto aos recursos do
Fundo Nacional de Habita-
ção, ainda não se decidiu
como serão regidos nem
quais suas fontes. Segundo

o Ministro, um grupo de
trabalho do BNH está estu-
ciando o assunto "porque
naturalmente, quem ganha
até três salários mínimos
não pode ser mutuário do
sistema financeiro de habi-
tação".

O Ministro Andreazza
acrescentou que não rece-
beu qualquer comunicação
sobre a criação de empre-
sa subsidiária do BNH para
a formação de estoques de
área, a serem saneadas pelo
DNOS, para construção de
casas populares, nem sobre
a criação de impostos como
fonte de recursos ao pro-
grama. Disse que só estão
em cogitação os impostos
sobre heranças e doações.

Grupo de trabalho dá
prazo para diagnóstico

O grupo de trabalho do
Projeto-Rio reuniu-se on-
tem, no DNOS e decidiu
que cada órgão tem oito
dias para traçar um diag-
nóstico setorial e um esbo-
ço de soluções para a área
e 90 dias para a apresenta-
ção de um anteprojeto de-
talhado.

A Preíeitura do Rio e a
Fundrem (Fundação de De-
senvolvimento da Região
Metropolitana! vão fazer o
planejamento urbano e de-
talhar as diretrizes para d
uso do solo. A infra-estru-
tura, urbana, redes cU. água.
e esgoto, galerias pluviais
e fornecimento de energia
elétrica e gás serão plane-
jados e executados pela
Secretaria Estadual de
Obras e a FEEMA fará um
estudo sobre as modifica-
ções do meio-ambiente.

REUNIÃO

O diretor-geral do DNOS,
Sr José Reinaldo Tavares,
que preside o Grupo de
Trabalho, afirmou que "te-
mos 90 dias para chegar a
nm anteprojeto que permi-
ta definições, envolvendo
todos os aspectos da obra.
Quando tudo isto estiver
definido, inclusive o orça-
mento estimado em Cr$3
bilhões 500 'milhões é que
se pensará no início da
obra. Por enquanto não se
pode definir um prazo pa-
ra ela porque não há idéia
do que será definido no
anteprojeto".

O Sr Waldir Garcia, pre-
sidente da Fundrem, disse
que a primeira etapa da
programação social do Pro-
jeto-Rio "é o contato com
as associações de classe e
a elaboração do tipo de fi-
cha a ser usada para o ca-
dastramento da população
favelada, com informações
técnicas, econômicas e so-
ciais; Na segunda etapa,
será feito o cadastramento
e começa a campanha de
esclarecimento da popula-
ção das áreas atingidas, a
ser feito pela Fundação
Leão XHI".

O biólogo Evandro Britto,
presidente da FEEMA, ex-
plicou que o órgão vai par-
ticipar dos estudos referen-
tes aos impactos ambien-
tais na área, de modo a
minimizair qualquer modifi-
cação ecológica: "Faremos
estudos de adequação de
esgotos e a escolha do local
da nova praia, que substi-
tuirá a praia de Ramos,
para que ela fique no local
de menor poluição. Além
disso, participaremos da es-
colha das áreas verdes e
decidiremos sobre a possi-
vel instalação de indústrias
na área".

O DNOS e a Seria (Supe-
rintendência Estadual de
Rios e Lagoas) farão o sa-
neamento geral, o aterro
hidráulico e o cais de sa-
neamento na orla da Zona
Norte. A FEEMA vai apli-
car no local estudos já con-
cluídos sobre a poluição da
Baia de Guanabara, esco-
lhendo o tipo de indústria
que poderá se instalar na
área.

O Superintendente de
Planejamento Urbano da
Secretaria Municipal de
Planejamento, Sr Armando
Mendes, explicou que a
Prefeitura vai delimitar as
áreas de lazer, urbanização,
habitação, os centros comu-
nitários e os transportes.
Ele afirmou que "o PUB-
Rio já tinha previsto crité-
rios de intervenção no lo-
cal", mas que "o projeto,
além de fazer a consolida-
ção da população da fave-
Ia da Maré, vai criar novos
espaços residenciais (utili-
zação da área do rio Merl-
ti e do Canal do Cunha) e
áreas de iazer, o que bene-
ficiará 2 milhões de habi-
tantes dos subúrbios de
Ramos, Bonsucesso, Penha
e arredores".

Para ele, o Projeto-Rio
"é o início da estruturação
do corredor Leste-Oeste da
cidade, um local para on-
de o Rio pode crescer, se
for revitalizado".

Secretaria de Obras diz
que recalque no Parque do
Cantagalo não preocupa

O recalque que ocorre no terreno do Parque do
Cantagalo jã estava previsto no projeto inicial, sen-
do que algumas trincas já apareceram durante a
execução das obras. Segundo a Secretaria Municipal
de Obras, o fato não é alarmante e provém do aden-
samento da camada de lodo sobre a qual foi feito
o aterro com areia dragada da própria orla da
Lagoa."O recalque do terreno passaria despercebido
sem os estacamentos feitos para o poste luminoso,
as galerias pluviais e o cais na altura da Curva do
Calombo", afirmou o diretor-geral de Obras Publi-
cas, Roberto Lara. "Agora, trata-se simplesmente
de um problema de manutenção constante do Par-
que até que o terreno se estabilize."

ARGILA

O diretor do Departamen-
to de Engenharia Urbanis-
tica, Mário Canedo, explicou
que o subsolo do Parque é de
argila orgânica mole que
tende a se compactar sob o
peso da areia aterrada. Por
isto, o poste luminoso que se
encontra na área foi cons-
truido sobre três estacas
metálicas de 40m que atin-
gem o solo firme. Da mesma
forma, as cinco galerias plu-
viais retangulares de con-
creto armado e o cais fo-

ram tornados irrecalcáveis
por meio de estacamentos.

Segundo o Sr Roberto La-
ra, o que está chamando a
atenção da opinião pública
não é o recalque própria-
mente dito, mas o "recalque
diferencial", que já era es-
perado. O projeto inicial do
Parque previa que o terreno
fosse ceder 2,4% da espes-
sura da camada de lodo
(15m), o que significa em
torno de 30 cm. O recaque,
bastante pronunciado ago-
ra, tende a diminuir em seu
valor absoluto ao longo dos
anos;

Secretário
faz plantão
em hospital

O Secretário Municipal de
Snúcle, Sr Alberto Coutinho
Filho, permanecerá sexta-
feira, das 8 às 14h, no Hos-
pitai Miguel Couto com o
objetivo de supervisionar os
serviços de atendimento ao
público naquela unldndc.
Em seguida estenderá esse
tipo de inspeção a todos os
hospitais do Município, mas
de surpresa.

Melo Franco
recusa idéia
de Simonsen

O Secretário de Planeja-
mento do Estado, Francisco
Melo Franco, negou ontem a
possibilidade de o Estado e
o Município realizarem uma
"operação ponte", sugerida
pelo Ministro do Planeja-
mento, Mário Simonsen, de
levantarem empréstimos in-
terno dando o crédito ex-
terno como garantia, pelo
menos junto ao Banerj e ao
BD-Rlo.

Ele explicou que todo o
dinheiro do Banerj empres-
tado no Brasil Inteiro, ou
por emprestar, não passa de
CrS 8 bilhões, quantia bas-
tante inferior aos Cr$ 11 bi-
lhões pedidos pelo Estado e
o Município. Quanto ao BD-
Rio, disse que é um banco
de desenvolvimento, que se
destina exclusivamente a fi-
nanciar projetos em regime
de rotatividade.

Alunos de
Caxias têm
assistência

Os alunos das escolas pú-
blicas do Município de Du-
que de Caxias têm mais
uma promessa de assistên-
cia à saúde: paralelamen-
te ao trabalho dos postos
médicos, a Secretaria de__
Educação anuncia sua par-
ticipação, incorporando mé-
dicos e dentistas à rotina
das escolas, conforme o
Plano de Ação Integrada de
Educação e Saúde, a ser fi-
nanciado pelo Ministério
da Saúde.

O Plano custará Cr$ 9 mi-
lhões 993 mil 50 e será exe-
cutado pelas Secretarias de
Educação e Saúde. A inten-
ção é treinar 40 médicos e
10 dentistas (todos recém-
formados que serão utiliza-
dos como estagiários) que
farão exames periódicos
nos alunos e acompanha-
rão seu desenvolvimento,
além de prepararem uma
avaliação dos conceitos da
comunidade em relação à
saúde.

Nenhuma das duas Se-
cretarias têm os recursos
necessários, mas confiam
que o Ministério da Saúde
libere, em pouco tempo, o
que for preciso, tendo em
vista o interesse demons-
trado pelo Ministro Castro
Lima. Segundo o Secretário
de Educação, Arnaldo Nis-
kier, a grande preocupação
na execução do programa é
evitar repetir o trabalho em
desenvolvimento na Baixa-
da por outros órgãos. Para
ele, a vantagem do Plano
de Ação Integrada de Edu-
cação e Saúde é a concen-
tração de esforços na esco-
Ia, através da qual se atin-
ge a criança e os pais.

O plano, chamado de
PAIES, terá apoio de cam-
panhas de mobilização da
comunidade, como "Encon-

tros para a Saúde", carta-
zes e fascículos distribuídos
a alunos e pais explicando

, os corretos hábitos de hi-
giene. Ao mesmo tempo, os
professores receberão trei-
namento para identificar
distúrbios do organismo, fi-
sicos ou psíquicos; orientar
a melhoria da alimentação;
e ajudar a profilaxia de
parasitoses.

SOLUÇÕES

Com o Plano, as Secreta-
rias de Educação e Saúde
querem montar um cadas-
tro com o perfil completo
de cada aluno das escolas
estaduais e municipais rte
Duque de Caxias para per-
mitir um atendimento con-
tínuo, que poderá ser feito
nos postos de saúde e nos
ambulatórios do INAMPS.

A Secretaria de Educação
ficará ainda responsável
pelo reforço de aulas que
envolvam conhecimentos de
saúde e higiene nas escolas,
ministradas em forma de
conferências e debates aos
pais dos alunos.
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Na Divisão de Emplacamento, o Coronel. Antônio João encontrou centenas de processos amontoados num canto

Coronel Medina é exonerado
do Comando do 5. a0BPMe vai
ser submetido a julgamento

A exoneração do Coronel Otávio Fraga Medina,
do Comando do 5.° BPM, ficou decidida durante
reunião do Comandante-Geral da Polícia Militar,
Coronel Aníbal de Melo Henriques, com os demais
comandantes de unidades da PM, tendo em vista
a situação do oficial, que já foi denunciado por cri-
mes no 2.° Tribunal do Júri e na Auditoria da Poli-
cia Militar.

Embora não haja uma decisão sobre qual Jus-
tica deverá julgar o Coronel Medina, o Boletim Re-
servado da Polícia Militar publicou a relação dos
oficiais que integrarão o Conselho de Sentença que,
juntamente com o Juiz-Auditor Edgard Augusto Go-
dilho de Oliveira, julgará as denúncias apresenta-
das pelo Promotor João Batista Assis Filho.

Diretor do Detran ameaça
o seu pessoal em Niterói

O diretor do Detran, Coronel Antônio
João Ferreira Mendes, visitou ontem, de
surpresa, o 1.° Ciretran, em Niterói, res-
ponsável pela administração do tran-
sito em 13 municípios do Estado do Rio.
A visita durou cerca de duas horas e as
irregularidades encontradas foram tan-
tas que levaram o diretor do Detran a
fazer severa advertência aos diretores
dos departamentos do Ciretran."Estamos iniciando uma árdua ba-
talha em todo o Estado, mas só podere-
mos nos engajar se estivermos à altura
dessa missão e, principalmente, com a
necessária compostura. Anularemos
aqueles que não se enquadrarem no nos-
so espirito" — disse o Coronel Antônio
João, em reunião com a direção do
Ciretran.

CONSELHO

O Conselho de Sentença é
presidido pelo Diretor Ge-
ral de Ensino, Coronel PM
Laurilio José da Silva, e in-
tegrado pelos Coronéis Yed-
do Bittencourt, do 8' BPM
(Campos); Afranio Faustino
de Paula, do 10"? BPM (Bar-

-r-a-do Piraí); e Teodoro Ro-
drigues Gomes, do" 1* BPM,
que também presidiu o In-
quérito Policial-Militar. A
primeira reunião do Conse-
lho, para ouvir o oficial' e
seus cúmplices, está marca-
da para o dia 22, sexta-feira
próxima.

Essas decisões põem fim a
um longo período de expec-
tativa em torno da real si-
tuação do Coronel Medina,
que está denunciado na Au-
ditoria Militar e no 2? Tri-
bunal do Júri por crimes de
seqüestro, cárcere privado e
assasinio de Gilvan Pattes
de Souza, o Vaninho, e ten-
tativa de homicídio ce Irai.
de Lima Costa, que lhe rou-
baram um toca-fitas, na

noite de 30 de dezembro de
1978.

O objeto foi recuperado
na manhã de 23 de feverei-
ro último, e, no mesmo dia,
Gilvan era morto na praça
de eportes do 5.° BPM pelo
soldado Milton Gomes da
Silva, depois de ter sido sub-
metido a torturas, nas de-
pendências da unidade. A
noite, seu companheir__Ir____
foi levado para uma estra-
da deserta em X.erém, onde
só não foi assassinado por-
que fugiu em ziguezague
pelo matagal.

Junto com o Coronel Otá-
vio Fraga Medina, são acu-
sados de co-autoria dos cri-
mes o Capitães Carlos Abel
da Costa e Ayrton Prates, o
Sargento Edacir Cunha, o
Cabo José Sílvio Felipe, e os
soldados Milton Gomes da
Silva, Jovelino Barbosa de
Castro, Aurelino dos Santos
Coelho, José Laureano Ro-
mão, Sérgio Peçanha Tei-
xeira e Antônio Carlos Nas-
cimento.

Rio começa em 1980 troca
de sua frota oficial por
carros movidos a álcool

A partir do ano que vem, quando as fábricas
de automóveis lançarem modelos movidos a álcool,
a frota de 335 carros oficiais do Município do Rio
de Janeiro será renovada com esses veículos, segun-
do informação da Secretaria Municipal de Admi-
niátração.

Um grupo de estudo, formado pela Secretaria
para examinar a viabilidade dos veículos a álcool
concluiu pela renovação da frota, pois, se adapta-
dos, os carros atuais perderiam a garantia perma-
nente que as fábricas fornecem ao Governo. A Se-
cretaria começa este mês a experiência com um
Volkswagen sedan adaptado para uso de álcool, me-
dindo seu gasto diário de combustível e problemas
que podem aparecer no motor.

ECONOMIA

A Secretaria informou que
dos 336 carros oficiais, pou-
co mais de 100 servem a
passageiros e poderiam ser
adaptados para álcool. O
grupo de estudos consultou
a firma Motorit de São
Paulo, que faz a adaptação
por CrS 10 mil, principal-
mente da linha Volkswagen
e concluiu pela renovação
da frota, pois os carros da
linha Chevrolet não pode-
riam ser adaptados.

Mesmo assim, a Secreta-
ria decidiu testar o uso do
álcool num Volkswagen Se-
dan que será diariamente
controlado e iniciou estudos
de viabilidade do uso de
um composto de metanol
como combustível para os
veiculos a diesel (ambulan-
cias, carrocinhas de cachor-
ros, carros-reboque, carros
de apreensão e caminhões),
cerca de 200 veiculos.

Dentro do prograima de
economia de gasolina, em
que estão sendo usados
cupons limitados por secre-
tarias, já houve uma redu-
ção de 25% do consumo des-
de dezembro. Em maio, fo-
ram consumidos 72 mil 115
litros de gasolina, 12,5% a
menos do que no mês ante-
rior. Para este mês está
previsto o consumo de 65

mil 575 litros e para junho,
65 mil litros. Segundo in-
formação da Secretaria de
Administração, os carros
oficiais de cada Secretário
têm direito a 330 litros de
gasolina por imês (15 por
dia) e não são fornecidos
cupons extras.

O Secretário Estadual de
Administração, Francisco
Mauro Dias, informou on-
tem que, até o final deste
ano, 50 dos 1 mil veículos
da frota oficial do Estado
estarão adaptados com mo-
tores a álcool e até o final
deste mês os 25 primeiros
estarão rodando a título de
experiência.

O Sr Francisco Mauro Dias
afirmou que "com o lança-
mento de automóveis a ál-
cool, toda a aquisição para
renovação de frota será pre-
ferivelmente de carros a ál-
cool". Segundo ele, no Para-
ná, onde existem 200 vei-
culos oficiais adaptados,
"houve uma economia de
12% nos gastos com com-
bustivel. A adaptação de
motores ainda está sendo
feita em São Paulo, onde
existem as duas únicas reti-
ficas credenciadas pelo Con-
selho Nacional de Petróleo,
mas até o ano que vem será
feita também no Rio de Ja-
neiro, segundo o Secretário.

Lâmpadas
Ao chegar ao 1.° Ciretran, a primei-

ra observação do Coronel Antônio João
foi a de que nenhum departamento es-
tava íuncionando, nem mesmo a agên-
cia do Banerj: eram Uh20m. Assim que
os funcionários perceberam que se trata-
va de uma visita oficiai, houve verdadei-
ro corre-corre, na tentativa de causar
boa impressão. Diretores vestiam às

-p_-_8__-0£_paletósj__o diretor-geral, Jor-
ge Ricardo de Almei_lã~BõbT_rr"fcr_mendo_
bastante, justificou a péssima aparência
do órgão com "a falta de verbas e de
pessoal".

Na sala do diretor de Engenharia,
várias caixas contendo lâmpadas de 100
watts estavam amontoadas em um can-
to. Questionado pelo Coronel Antônio
João, o Sr Roberto Cardoso disse que
eram lâmpadas utilizadas em sinalização.
O Coronel Antônio João explicou, então,
que essas lâmpadas não são as ideais
para os sinais de transito."As compras de material devem ser
feitas diretamente à fábrica, que vende
mais barato o material indicado para
funções especificas" — ordenou.

Terminal
Em um dos corredores, abandonado,

havia um te.minal de computação IBM,
novo, embalado na caixa original. Esse
terminal não consta de uma lista que foi
enviada ao Detran pelo Ciretran, espe-
ciiicando todo o material existente no
órgão. Tanto o serviço de xerox como o
de plastiíicação de documentos é expio-
rado por uma instituição particular, a
Paissandu, que atende pessoas necessita-
das e que não teih fins lucrativos: a
xerox custa CrÇ 2 e a plastiíicação Cr$ 10.
No fim do mês, o dinheiro arrecadado é
enviado à instituição. As máquinas de
lotocópia e plastiíicação pertencem ao
Ciretran.

Passando à sala do diretor de Habi-
litação, o Coronel Antônio João notou
que existia uma tabela para as bancas
exammadoras. Ele imediatamente de-
terminou que a escala dos examinadores
seja feita por sorteio e, se possivel, no

mesmo dia do exame, ao contrário do que
acontece atualmente, quando os exami-
nador.es sabem, com anlecedência de
várias semanas, os locais onde atuarão.

Carteiras

No galpão anexo, onde é feita a ma-
nutenção e pintura do sistema de sina-
lização gráfica e mecânica e exames psi-
cotécnicos e de vista, há um grande de-
pósito de material usado, onde foram en-
contrados vários pacotes contendo car-
teiras de habilitação provisória em bran-
co, possibilitando adulterações. Foi or-
denada a incineração em curto prazo
dessa documentação.

Havia uma fila para exame de vista
com cerca de 100 pessoas. O diretor do
dretran informou que há apenas um
médico para realizar os exames de vista,
apesar do quadro ser de sete médicos.
O exame médico e de vista dura cerca
de um minuto e meio para ser realizado.
O Coronel Antônio João determinou pro-
vidèncias para acabar com as filas.

Visitando o arquivo da Divisão de
Empiacamento, o Coronel Antônio João
classificou como "a pior coisa que já vi
em minha vida" o amontoado de pro-
cessos no chão. Por todo lado, havia su-
jeira, o que levou o diretor do Detran

—a dizer que "pobre limpo é uma coisa;
pobre sujo, é outra".

A seguir, o Coronel Antônio João
reuniu todos os diretores dos departa-
mentos e afirmou que "todas as depen-
dências que visitamos têm senões que
cabem a vocês minorá-los. Viremos aqui
muitas vezes, pois é orientação do Go-
verno entrar nessa luta para vencer.
Anularemos aqueles que não se enqua-
ararem no nosso espírito de luta. Aco-
lham estas palavras sem o sentimento
de perseguição, mas com boa vontade".

Prefeito
Em seguida, a comitiva do coronel

se encaminhou à Prefeitura, onde teve
ura encontro com o Prefeito Moreira
Franco, para discutir problemas de tran-
sito em Niterói e São Gonçalo.

Enquanto a comitiva esperava na
ante-saia do Prefeito, o diretor do 1.°
Ciretran disse que "as Kombi que esta-
cionam em irtnte ao Ciretran, que ser-
vem de escritórios de despachantes, re-
botadas recentemente pela PM, foram li-
beradas em seguida e voltaram ao local
sem que eu pudesse fazer qualquer coisa
para removê-ias, já que não possuímos
reboques e os carros rebocados ficam nos
pátios das guarniçôes da PM"."Temos apenas 113 funcionários para
cobrir os 13 municípios sob nossa júris-
diçao. Essa área possui cerca de 90 mil
automóveis em circulação. Como é que
eu vou encontrar tempo para verificar
se toaos. têm extintor de incêndio?" —
md-g.u o diretor Jorge de Almeida. A
_a.ua de serviço de prevenção contra in-
ceiiQiOs foi a maior irregularidade cons-
tacada pelo Coronel Antônio João.

Sinalização ganha computador
O Coronel Antônio João vistoriou,

também ontem, o sistema de canaliza-
ção de tráfego por pintura de faixas e a
instalação ao computador controlador
de sinais que foi adquirido na adminis-
tração anterior, através de convênio com
a EBTU. "Apenas aceleramos o processo,
já que nada havia sido feito" — disse o
diretor de Engenharia, Renato Morga-
ao.

Quanto ao programa de vias sele-
tivas para ônibus na Zona Sui, o Coro-
nel Antônio João disse que pediu ã Com-
panhia do Metropolitano para atualizar
o estudo que data de 1976. "Provável-
mente até o fim do mês de julho, rece-
berei o projeto atualizado, que será oD-
jeto de estudos atentos, paira a melho-
ria do transito na Zona Sul" — comple-
tou o Coronel Antônio João.

Iinediatismo
"As visitas que fazemos não objeti-

vam ficar somente no âmbito da impren-
sa. Destas visitas é que nascem uma se-
rie de providências. E, mesmo assim, es-
sas providências demandam algum tem-
po de espera como é o caso da Radial-
Sul, onde a Companhia do Metropolita-
no quer nos entregar a Rua Barão de
Lucena completamente pronta e urba-
mzada, inclusive com calçamento, e nós
estamos prelteando a entrega sem cal-
çamento, para podermos lançar mão
de uma alternativa de tráfego que vem
da Zona Norte" — disse o Coronel."Não adianta de nada planos faraó-
nicos, com operações malucas e grandio-
sas. Aos poucos, vamos tomando conta-
to com a situação do transito na cidade
e estudando as soluções que correspon-

dam a esses problemas. Na Rua Volun-
tários da Pátria, por exemplo, bastou um
reforço do policiamento ostensivo para
melhorar a fluência do tráfego naquela
importante via de escoamento" — disse
o Coronel Antônio João.

Sinalização

A inspeção de ontem ao terminal do
computador, instalado na esquina da
Rua Santa Luzia com a Avenida Rio
Branco, teve como principal objetivo a
apresentação à imprensa do novo siste-
ma de sinalização que está sendo insta-
lado na cidade. O projeto faz parte de
convênio firmado com a EBTU na ad-
ministração anterior.

Com o mestre de computação loca-
llzado na Rua São José, no Terminal
Menezes Cortes, o sistema conta com um
total de 90 sinalizadores nas subáreas

e 2. A subárea 1 compreende o eixo da
Av. Rio Branco com a Av. Presidente
Antônio Carlos, estendendo-se até a Rua
1.° de Março e a Praça Mauá. A subárea

compreende a Avenida Mem de Sá, a
Rua Marquês de Pombal, a Rua de San-
tana e Rua do Riachuelo. O sistema se-
rá instalado primeiramente, na subárea
1.

O Coronel Antônio João disse que
está ém estudos um remanejamento dt
tráfego na Tijuca. com a inversão de
mão de diversas ruas, inclusive um tre-
cho da Rua Conde de Bonfim."O entrosamento com o metrô con-
tinua sendo uma prioridade, para que
possamos encontrar as soluções adequa-
das, em conjunto com as diversas auto-
ridades de transito da cidade" — con-
clui o Coronel Antônio João.
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Editor pede tuna lei para o livro
Silo Paulo — "A única

saída para o livro bru.sllel-
ro 6 a promulgação cie «ma
lei defendendo 08 pequenas
e médias empresas das mui-
tlnaclonals, ao lado do In-
centlvo á abertura de novas
livrarias, já que algumas
editoras íaaom concorreu-
cia desleal, vendendo dlre-
tamente ao consumidor com
o desconto dado às livra-
rias".

A tese o do editor e livrei-
ro Enlo Ouazzelll e foi de-
fendlda, ontem, durante
uma palestra na Unido Bra-
slíelra de Escritores. Elo
lembrou que um anteproje-
to de lei regulamentando o
problema do livro no Bra-
sil foi entreguei em abril de
1970, ao então Ministro da
Educação, Sr Ney Braga,
"mas continua engavetado
até hoje".

Farliat abre
Encontro da

Ministro inaugura telefonia rural

São Paulo e Brasília — O
Ministro das Comunicações,
Sr Haroldo Corrêa de Matos,
inaugurou, ontem, um siste-
ma com 6 mil terminais te-
lefónlcos, em Ribeirão Pre-
to, afirmando que a telefo-
nia rural "assume papel lm-
portanto", à medida que
contribui para diminuir o
êxodo rural. "Hoje a telefo-
nia não é um luxo, porque
ajuda a construir o desen-
volvlmento econômico'.

Com uma ligação para o
Ministro da Agricultura, Sr
Delfim Netto, em Brasília, o
Ministro Haroldo Corrêa de
Matos inaugura, hoje, o sis-
tema de telefonia rural de
cinco municípios gaúchos,
produtores de trigo e soja:
Ijuí, Cruz Alta, Carazlnho,

Arquive

vH &'¦¦ ímtdumT '.

Haroldo C. de Mattos
Panambi e Não Me Toque.
O custo de cada linha é Cr$
190 mil, enquanto as despe-
sas de manutenção são ra-
teadas entre os usuários.

D Hélder explica Ceiam a deputados
Recije —• O Arcebispo de

Olinda e Recife, Dom Hél-
der Câmara, vai fazer, na
próxima segunda-feira, às
15h, uma palestra na As-
sembléia Legislativa, a pe-
dido dos deputados, sobre
as conclusões da 3a. Confe-
rência Episcopal Latino-
Americana (Ceiam), reali-
zada em Puebla, no México,
no inicio do ano. E' a pri-
meira vez nos últimos seis
anos que D Hélder vai â
Assembléia.

Em 1973, o então Presi-
dente da Assembléia, Depu-
tado Ènio Guerra, bem co-
mo o líder arenista Anto-
nio Correia renunciaram
devido ao discurso feito por
D Hélder, ao comparecer à
Assembléia, numa homena-
gem ao clero. No seu dis-
curso, considerado "explosi-
vo", o Arcebispo de Olinda
pediu liberdade para a im-
prensa e para o movimen-
to estudantil e defendeu a
autonomia sindical. {

PND terá capítulo para o Nordeste

Brasília — A Comissão do
Interior vai propor ao Go-
verno que o 3"? PND, a ser
brevemente enviado ao Con-
gresso, inclua um capítulo
especial sobre o desenvolvi-
mento do Nordeste, definin-
do intenções, objetivos, es-
tratégias, poliiticas setoriais
específicas e dimensões eco-
nômicas e sociais que se
pretendam alcançar atoa-
vés da atuação governa-
mental.

A proposta é do Depu-
tado Paulo Lustosa, da
Arena cearense, e foi apre-
sentada, ontem, ao plenário
da Comissão, que a encam-
pou e a enviará ao Presi-
dente da República. Ela in-
clui, também, o estabeleci-
mento de orçamentos seto.
riais para o Nordeste, em
todps os segmentos, "carac-
tertzando os percentuais de
tais valores sobre o Orça-
mento Nacional".

Peão aponta outro filho de Goulart
Porto Alegre — Em de-

¦poimento no Foro de Novo
Hamburgo, o Sr Lauro Nu-
nes, antigo peão da fazen-
da do Coronel Vicente Gou-
¦lart, pai do ex-Presidente
João Goulart, revelou, on-
f.em, ser "público e notório
em São Borja" que Noé
Monteiro da Silva é filho
natural de Jango. Disse que
esse fato lhe foi contado, na
época, pelo próprio Coronel
Vicente.

A inquirição ao ex-peão e
hoje funcionário público
aposentado se deve à ação
de investigação de paterni-
dade que tramita na Ia. Va-
ra de Família de Porto Ale-
gre. Noé da Silva está piei-
oeando o seu reconhecimen-
to como filho natural do
ex-Presidente para, assim,
ter direito a participar da
herança deixada por João
Goulart.

Prefeito cria Assessoria Jovem
Curitiba — Considerando

que a programação para
adolescentes é falha — "o
teatro, por exemplo, só exi-
be peça infantil ou proibi-
da para menores até 18
anos" — o Prefeito Jaime
Lerner criou a Assessoria
Jovem, que se reúne, infor-
malmente com ©le de 15 em
15 dias, propondo obras e
programas voltados para
essa faixa etária.

A Assessoria, formada por
jovens entre 13 e 17 anos,
embora não tastitoucionali'-
zada, dá oportunidade de "a

gente sentir o que os jovens
gostariam que acontecesse
na cidade", segurado* o Pre-
feito. Ele acredita que "é
preciso ouvir os initeressa-
dos" e já recebem, entre ou-

Arquive

Li èv* iPHrfS ^TMJTafí**» -- -A

Técnico condena implemento agrícola

CNDU debate soneamento CNBB publicará instruções
dc controle familiar com

Propaganda industrial IICIS ddüdeS formas aceitas pela Igreja
Porto Atcf/rc — O Mlnls-

tro da Comunicação Social,
Sr Sald Farhat, ao abrir,
ontem, o Encontro Latino-
Americano da Propaganda,
advertiu para "o surgimen-
to de um novo modelo eco-
nômlco, tipicamente brasi-
lelro, em que se chegou ao
limite da presença do Esta-
do na economia do pais".

Ele fez, ainda, a previ-
são de que, "daqui por dlan-
te, a regra será o Estado
retirar-se de alguns seto-
res, com a venda de em-
presas estatais, a quem as
quiser comprar e pagar por
elas seu justo valor".

Ao fazer a análise do no-
vo modelo econômico brasi-
lelro, o Ministro da Comu-
nlcação observou que ele
vai marcar "a convivência
entre o Estado-empresário
e o investidor-empresário.
Nem sempre as duas áreas
convivem sem atrito. E'
procedente a critica de ha-
ver empresas estatais em
demasia ou em concorrén-
cia desnecessária — e nem
sempre em igualdade de
condições — com as em-
presas privadas".

Depois de lembrar que o
Brasil tem uma história
ininterrupta de economia
de mercado — "mais sofis-
ticada ou menos desenvol-
vida, segundo os níveis re-
gionais ou locais de renda"
— o Ministro Said Farhat
exaltou a Livre concorrén-
cia, ao observar que "tal é
a força e o fascínio da livre
iniciativa que até as em-
presas governamentais bra-
sileiras procuram competir
como se fossem empresas
particulares".

Ele destacou que "poucas
atividades representam a
livre iniciativa como a pu-
blicidade", passando, em
seguida, a fazerr a defesa
da lei que criou a Secreta-
ria de Comunicação Social:"Ela, na verdade, longe de
ampliar, reduz a compe-
tência da Agência Nacio-
nal".

Maringá — O agrônomo
Jorge Mazuchowski, coor-
denador do Programa de In-
tegração de Conservação do
Solo, denunciou uma série
de irregularidades que estão
sendo cometidas pelos f abri-
cantes de implementos agri-
colas: 'Ao Invés de adapta-
rem as máquinas ao solo, es-
'tão obrigando o solo a se
adaptar a elas, com sérias
conseqüências nesta inver-
são".

Brasília — O projeto de lei que rc-
gulamenta o zoncamento Industrial nas
Regiões Metropolitanas, como também
em outras áreas criticas de poluição, foi
o principal tema em debate, ontem, na
primeira reunião do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Urbano (CNDU),
presidida pelo Ministro do Interior, Sr
Mário Andreazza.

Cópias do projeto — que já se en-
contra na Casa Civil da Presidência da
República — foram distribuídas aos
conselheiros para a apresentação de su-
gestões nas próximas reuniões do CNDU.
Estão previstas três categorias de zo-
nas: de uso estritamente Industrial, de
predominância Industrial e de uso dl-
verslficado. E' também permitida a sub-
divisão de acordo com as peculiaridades
das áreas.

também ruídos, vibrações, emanações e
radiações causem perigo & saúde e ao
bem-estar das populações, mesmo após
a aplicação de métodos adequados de
controle de poluição.

Sem poluirão

Classificação
Nas Regiões Metropolitanas, a cias-

slficação dessas zonas será feita pelos
Governos estaduais, sem prejuízo da
atuação das entidades ou órgãos de
controle do melo-ambiente. Já nas áreas
críticas, fora das Regiões Metropolita-
nas, a atuação da administração esta-
dual deverá ser coordenada com as dos
municípios interessados.

A zona de uso estritamente indus-
trial, segundo o projeto, deverá ser des-
tinada aos estabelecimentos cujos resi-
duos sólidos, liquidos e gasosos, como

Já a zona de uso predomlnantemen-
te Industrial poderá ser localizada em
áreas urbanas ou dc expansão urbana,
sendo destinada às atividades não po-
luentes e aos estabelecimentos indus-
trials que, submetidos a métodos ade-
quados de controle, causem apenas pro-
blemas pequenos às populações, sem
prejuízo, por exemplo, do repouso no-
turno.

A zona de uso diversificado será des-
tinada à localização de indústrias cujo
processo produtivo seja complementar
às atividades do melo urbano ou rural
e que não ocasionem inconvenientes à
saúde, ao bem-estar e à segurança das
populações, independentemente do uso
de equipamentos de controle da polui-
ção.

O licenciamento para implantação,
operação ou ampliação de estabeleci-
mentos industriais em Regiões Metro-
politanas dependerá do atendimento aos
padrões e normas definidos pela Secre-
taria Especial do Meio-Ambiente
(SEMA), com requisitos específicos
quanto à poluição, disponibilidade de
energia, água, esgotos, comunicações e
horário das atividades.

Projeto é apoiado em convênios
Após a reunião do CNDU, em que foi

definida também a programação de re-
cursos para o desenvolvimento urbano, o
Ministro do Interior, Sr Mário Andreaz-
za, assinou convênios com o BNH, EBTU,
Cobal, Sudepe, Centro Brasileiro de Apoio
à Pequena e Média Empresa e Sistema
Nacional de Emprego, para apoio ao pro-
jeto de cidades de porte médio, que será
financiado, em parte, pelo Banco Mun-
dial.

Esses convênios visam dotar as ci-
dades de porte médio de uma infra-
estrutura capaz de absorver um aumen-
to populacional, o que somente será pos-
sível através de instalação de atividades
econômicas. Assim, serão considerados
aspecto ligados às atividades pesqueira
e artesanais das populações de baixa
renda, além do estímulo à Instalação de
pequenas e médias empresas.

O fortalecimento das cidades de por-
te médio é considerado pelos membros

do CNDU a única maneira de redirecio-
nar o fluxo migratório, impedindo o èxo-
do rural para os grandes centros urba-
nos. A maior preocupação de alguns con-
selheiros é a de que na medida em que
os programas do Governo na área rural
forem obtendo êxito, maior será o fluxo
migratório, porque o homem do campo
terá um aumento de renda e fatalmente
sairá para os centros urbanos.

O projeto de cidades de porte mé-
dio está orçado em 200 milhões de dóla-
res, e o Banco Mundial financiará 70
milhões, ficando o restante por con-
ta da União, Estado e Municípios. De
acordo com previsões do Ministro Mário
Andreazza, o projeto deverá ser executa-
do a partir de 1980. Depois da assinatu-
ra do convênio com o Banco Mundial, ca-
da Município elaborará os seus projetos,
que receberão apoio, a nível regional, da
Sudene, Sudeco, Sudesul e Sudam.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal do Espírito Santo
ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
NACIONAL N.° 14/79

1. A Universidade Federal do Espírito Santo, com sede à Avenida
Fernando Ferrari s/n, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitó-
ria, Espírito Santo, representada pela Comissão de Julgamento
de Licitações do seu Escritório Técnico-Administrativo, torna pú-
blico para conhecimento de quantos possam se interessar, que
fará realizar tomada de preços nacional para aquisição das
câmaras frigoríficas, destinadas ao Restaurante Central da UFES,

pertinente à obra do Premesu IV, de conformidade com o Con-
vênio n? 48 — celebrado entre o Ministério da Educação •
Cultura e programa de expansão e melhoramento das instala-

ções do Ensino Superior Premesu/MEC e a Universidade Fede-
ral do Espírito Santo, destinada a regular a transferência de
recursos provenientes dos Contratos n?s. 305/OC-BR e 459/SF-BR
firmados entre a República Federativa do Brasil e o Banco In-
teramericano de Desenvolvimento e contrato celebrado pela Cai-
xa Econômica Federal, Administradora do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social CEF/FAS, dos recursos de contraparti-
da local para implementação do Programa Premesu IV.

2. Os interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preços
Nacional e demais documentos e Informações, no Escritório
Técnico-Administrativo, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, nos dias úteis, de 09:00 ès 11:00 horas
e de 14:30 às 17:00 horas.

3. Poderão ser obtidas informações sobre a licitação através dos
telefones (027) 227-1814, (027) 227-1134, (027) 227-7025.

4. A Tomada de Preços Nacional será julgada pelo preço global,
considerando-se, também os critérios estabelecidos no Edital-
Título: Julgamento das Propostas.

6. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico-Admi-
nistratlvo, sala de reuniões, às 9:00 horas do dia 06 (seis)
julho de 1979.

Vitória, 18 de (unho de 1979

Eng. MURILLO DREWS MORGADO HORTA
Presidente CJL/ETA

Visto:
MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA

Reitor

Jaime Lerner
•bras, a sugestão ide criar
uma GlMbeca — biblioteca
constituída de (revisitas em
qruadrinlhjos

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

universidade Federai do Espírito Santo
ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
NACIONAL N.° 15/79

1. A Universidade Federal do Espírito Santo, com sede à Avenidi
Fernando Ferrari s/n, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória. Espírito Santo, representada pela Comissão de Julgamento
de Licitações do sou Escritório Técnico-Administrativo, torna
público para conhecimento de quantos possam se interessar,
que fará realizar tomada de preços nacional para aquisição de
materiais bibliográficos (livros), destinados à Biblioteca Central
da UFES, relativos à obra do Premesu IV, de conformidade
com o Convênio rfl 48 — celebrado entre o Ministério da
Educação e Cultura e Programa de Expansão e Melhoramento
das Instalações do Ensino Superior Premesu/MEC e a Universi-
dade Federal do Espírito Santo, destinado a regular a transfe-
rência de recursos provenientes dos Contratos n?s. 305/OC-BR
e 459/SF-BR firmados entre a República Federativa do Brasil e
o Banco Interamericano de Desenvolvimento e contrato celebrado
pela Caixa Econômica Federal, Administradora do Fundo de
Apoio ao Desenvolvimento Social CEF/FAS, dos recursos de
contrapartida local para implementação do Programa Premesu
IV.

2. Os Interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preços
Nacional e demais documentos e informações, no Escritório
Técnico-Administrativo, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, nos dias úteis, de 09:00 às 11:00 horas
e de 14:30 às 17:00 horas.

3. Poderão ser obtidas informações sobre a licitação através dos
telefones (027) 227-1814, (027) 227-7025, (027) 227-1134.

4. A Tomada de Preços Nacional será julgada item por item,
considerando-se, também os critérios estabelecido» no Edital-
título: Julgamento de propostas.

5. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico-Ac|ml-
nistrativo, sala de reuniões, às 14:30 horas do dia 06 (seis) de
julho de 19?9.

Vitória, 18 de junho de 1979

Eng. MURILLO DREWS MORGADO HORTA
Presidente CJL/ETA

Visto:
MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA

Reitor
fl»

O técnico condenou o uso
intensivo de grades, na fa-
se de preparo do terreno,
enquanto não é utilizado o
arado, que seria o mais reco-
mendado dada as condições
do solo no Estado. "As gra-
des, pesadas, intensificam o
fenômeno da erosão e provo-
cam a pulverização e a rup-
tura do solo, eliminando as-
sim os macroporos, onde a
água e o ar se infiltram pa-
ra torná-lo úmido", disse.

Telefone volta a falar em Brasília
Brasília — Os telefones

da Esplanada dos MinLsté-
rios, Congresso Nacional,
Tribunal de Contas da
União e Supremo Tribunal
voltam ao funcionamento
normal a partir de hoje. A
informr.cão é da Assessoria
de Relações Públicas da
Telebrás, cuja equipe, para
consertar os fios e soldar os
cabos, está trabalhando
6em interrupção.

Os telefones ficaram mu-
dos desde sábado, quando
uma câmara telefônica da
subestação que serve à Es-
planada dos Ministérios
próxima à catedral de Bra-
silia, foi danificada por
causa de um roubo de fios
de cobre. A subestação tem
três galerias que guardara
quatro cabos de 1 mil 800
pares, onde foram roubados
cerca de 80 quilos de chum-
bo.

Leia editorial "Sem Defesa'

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal do Espírito Santo
ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS

NACIONAL N.° 17/79
1. A Universidade Federal do Espírito Santo, com sede à Avenida

Fernando Ferrari S/N, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, representada pela Comissão de Julgamen-
to de Licitações do seu Escritório Técnico-Administrativo, torna

público para conhecimento de quantos possam se interessar,

que fará realizar tomada de preços nacional para aquisição
de equipamentos, destinados ao restaurante central da UFES,
nos seguintes setores: preparos, coeção, distribuição, lavagem
de louças e bandejas, bar-café, tampos em aço inoxidável,
despensa, preparos de carnes, peixes, vegetais, massas e so-
bremesas, relativos a obra do Premesu IV, de conformidade
com o Convênio n° 48 — celebrado erttre o Ministério da Edu-
cação e Cultura e Programa de Expansão e Melhoramento das
instalações do Ensino Superior Premesu/MEC e a Universidade
Federal do Espírito Santo, destinado a regular a transferência
de recursos provenientes dos contratos n.°s 305/OC-BR e 459/
SF-BR firmados entre a República Federativa do Brasil e o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento e contrato celebrado pela
Caixa Econômica Federal, Administradora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social CEF/FAS, dos recursos de contra-

partida local para implementação do programa Premesu IV.
2. Os interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preços

Nacional e demais documentos e informações, no Escritório Téc-
nico-Administrativo, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória,
Espírito Santo, nos dias úteis, de 09:00 às 11:00 horas e de
14:30 às 17:00 horas.

3. Poderão ser obtidas informações sobre a Licitação através dos
telefones (027) 227-1814, (027) 227-7025, (027) 227-1134.

4. A Tomada de Preços Nacional será julgada item por item, con-
siderando-se, também os critérios estabelecidos no Edital título:
Julgamento das propostas.

5. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico-
Administrativo, Sala de Reuniões, às 14:30 horas do dia 09 (no-
ve) de julho de 1979.

Vitória, 18 de junho de 1979
Eng. MURILLO DREWS MORGADO HORTA

— Presidente CJL/ETA —
Visto:
MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA

— Reitor \f

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal do Espírito Santo
ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
NACIONAL N.° 18/79

1. A Universidade Federal do Espírito Santo, corr» sede à Avenida
Fernando Ferrari S/N, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, representada pela Comissão de Julgamen-
to de Licitações do seu Escritório Técnico-Administrativo, torna
público para conhecimento de quantos possam se Interessar,
que fará realizar tomada de preços nacional para aquisição
de materiais didáticos (sistema de sonorização e debates) des-
finados à Administração Central da UFES — Sala do Conselho
Universitário, relativos a obra do Premesu IV, de conformidade
com o Convênio n° 48 — celebrado entre o Ministério da Edu-
cação e Cultura e Programa de Expansão e Melhoramento das
instalações do Ensino Superior Premesu/MEC e a Universidade
Federal do Espírito Santo, destinado a regular a transferência
de recursos provenientes dos contratos n.°s 305/OC-BR e 459/
SF-BR firmados entre a República Federativa do Brasil e o Ban-
co Interamericano de Desenvolvimento e contrato celebrado pe-
Ia Caixa Econômica Federal, Administradora do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social CEF/FAS, dos recursos de contrapar-
tida local para Implementação do programa Premesu IV.

2. Os interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preços
Nacional e demais documentos e informações, no Escritório Téc-
nico-Administrativo, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória,
Espírito Santo, nos dias úteis, de 09:00 às 11:00 horas e de
14:30 às 17:00 horas.

3. Poderão ser obtidas informações sobre a Licitação através dos
telefones (027) 227-1814, (027) 227-7025, (027) 227-1134.

4. A Tomada de Preços Nacional será julgada Item por item, con-
siderando-se, também os critérios estabelecidos no Edital título:
Julgamento das propostas. .

5. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico-
Administrativo, Sala de Reuniões, às 14:30 horas do dia 10 (dez)
de julho de 1979.

Vitória, 18 de iunho de 1979

Eng. MURILLO DREWS MORGADO HORTA
— Presidente CJL/ETA —

Visto:
MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA

— Reitor m

Porto Alegre — Em sua predica, ontem, pela Ra-
dio Medianelra de Santa Maria, o presidente da
CNBB, D Ivo Lorseheltor, reafirmou a intenção de
promover o lançamento de uma publicação orien-
tada para a família brasileira de controle da nata-
lidade por meios naturais, sem o uso de anticon-
cepcionais, "dentro de uma perspectiva cristã de
respeito à dignidade humana".

Depois de afirmar que o assunto foi discutido
em sua audiência com o Presidente da República,
D Ivo enfatizou que "a explosão demográfica pre-
cisa de uma ação conjunta entre poderes públicos
e a Igreja para o estabelecimento de um programa
de bases honestas na limitação do crescimento po-
pulacional".
NATURAIS

Dentro das diretrizes pro-
postas pelo Concilio Vailc.i-
no II de planejamento da
família — sem emprego de
anticoncepcionais ou meto-
dos clínicos contra a fecun-
dação que não sejam "os
criados pela própria nature-
za do homem" — Dom Ivo

Lorscheiter, lembrou que "o
planejamento familiar é
uma questão de consciência
do casal".

A CNBB pretende lançar,
em breve, uma publicação
orientando a família brasi-
leira sobre os meios de con-
trole da natalidade aceitos
pela Igreja,

Aerossol Jornalista
é tema de tem missa
Congresso cio Exército

São Paulo — O 2° Con-
gresso Latino-Americano
do Aerossol foi iniciado, on-
tem, com a participação de
técnicos da Venezuela, Ar-
gentina, Paraguai, Chile,
Peru, Uruguai, além do
Brasil e especialistas da In-
glaterra e do Japão. O con-
gresso que termina na pró-
xima sexta-feira, é promo-
vido pela Associação Brasi-
leira de Aerossóis (ABA).

Os temas principais são
as pesquisas, estudos meto-
dológicos, legislação, crité-
rios de qualidade e segu-
rança do sistema pressuri-
zado de aerossol. O presiden-
te da Federação Latino-
Americana e da Associação
Brasileira de Aerossóis Sr
Claude Barbe assegurou que
a tecnologia do produto evo-
luiu nos últimos cinco anos,
a ponto de torná-lo abso-
lutamente seguro.

Brasília — A Secretaria-
Geral do Exército mandou
celebrar ontem missa de 7o
dia em intenção da alma do
jornalista Antônio Luís Car-
boné, de O Estado de S.
Paulo. Além de amigos do
repórter politico, compare-
ceram o General Otávio
Costa, o Ministro Petrònio
Pórtella e o vice-líder do
Governo no Senador, Sr
Murilo Badaró.

Na véspera, havia sido ce-
lebrada missa no Rio — o
jornalista trabalhava na
sucursal carioca de O Esta-
do de S. Paulo — à qual es-
tiveram presentes o Sena-
dor Tancredo Neves, o
Deputado Célio Borja, o ex-
Ministro do STM, General
Rodrigo Otávio, o ex-Mi-
nistro do Trabalho, Sr Ar-
naldo Prieto e o ex-presi-
dente da OAB, Sr Raimun-
do Faoro.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal dc Espírito Santo
ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
NACIONAL N.° 16/79

1. A Universidade Federal do Espírito Santo, com sede à Avenida
Fernando Ferrari s/n, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, representada pela Comissão de Julgamento
de Licitações do seu Escritório Técnico-Administrativo, torna

público pira conhecimento de quantos possam le interessar,

que fará realizar Tomada de Preços Nacional para aquisição
de mobiliários, destinados à Administração Central da UFES —

Sala do Conselho Universitário, relativos à obra do Premesu IV,
de conformidade com o Convênio rí> 48 — celebrado entre o
Ministério da Educação e Cultura e Programa de Expansão e
Melhoramento das Instalações do Ensino Superior Premesu/MEC
e a Universidade Federal do Espírito Santo, destinado a regu-
lar a transferência de recursos provenientes dos Contratos n?s.
305/OC-BR e 459/SF-BR firmados entre a República Federativa
do Brasil o o Banco Interamericano de Desenvolvimento e con-
trato celebrado pela Caixa Econômica Federal, Administradora do
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social CEF/FAS, dos recur-
sos de contrapartida local para implementação do Programa
Premesu IV.

2. Os interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preços
Nacional e demais documentos e informações, no Escritório
Técnico-Administrativo, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, nos dias úteis, de 09:00 às 11:00 horal
e de 14:30 às 17:00 horas.

3. Poderão ser obtidas informações sobre a licitação através doi
telefones (027) 227-1814, (027) 227-7025, (027) 227-1134.

4. A Tomada da Preços Nacional será julgada Item por item,
considerando-se, também os critérios estabelecidos no Edital-
título: Julgamento de propostas.

5. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico-Admi-
nistrativo, sala de reuniões, às 09:00 horas do dia 09 (nove) de
|ulho de 1979.

Vitória, 18 de junho de 1979

Eng. MURIUO DREWS MORGADO HORTA
Presidente CJL/ETA

Visto:
MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA

Reitor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Universidade Federal do Espírito Santo
ESCRITÓRIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS
NACIONAL N.° 19/79

1. A Universidade Federal do Espírito Santo, com, sede à Avenida
Fernando Ferrari S/N, Campus Universitário de Goiabeiras, Vi-
tória, Espírito Santo, representada pela Comissão de Julgamen-
to de Licitações do seu Escritório Técnico-Administrativo, torna
público para conhecimento de quantos possam se interessar,
que fará realizar tomada de preços nacional para aquisição
de equipamentos destinados ao Restaurante Central da UFES
para instalação dos sistemas: água gelada, água quente, vapor,
instalação de gás (GLP) e sistema de exaustão, relativos a obra
do Premesu IV, de conformidade com o Convênio n° 48 — c«-
lebrado entre o Ministério da Educação e Cultura e Programa
de Expansão e Melhoramentos das instalações do Ensino Supe-
rior Premesu/MEC e a Universidade Federal do Espírito Santo,
destinado a regular a transferência de recursos provenientes
dos contratos n.°s 305/OC-BR e 459/SF-BR firmados entre a
República Federativa do Brasil e o Banco Interamericano de De-
senvolvimento e contrato celebrado pela Caixa Econômica Fe-
deral, Administradora do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento
Social CEF/FAS, dos recursos de contrapartida local para im-

plementação do programa Premesu IV.

2. Os interessados poderão obter o Edital de Tomada de Preços

Nacional e demais documentos e informações, no Escritório Téc-

nico-Administrativo, Campus Universitário de Goiabeiras, Vitória,

Espírito Santo, nos dias úteis, de 09:00 às 11:00 horas e de

14:30 às 17:00 horas.
3. Poderão ser obtidas informações sobre a licitação através doi

telefones (027) 227-1814, (027) 227-7025, (027) 227-1134.
4. A Tomada de Preços Nacional será julgada item por item, con-

siderando-se, também os critérios estabelecidos no Edital título:
Julgamento das propostas.

5. As propostas serão recebidas na sede do Escritório Técnico-
Administrativo, Sala de Reuniões, às 14:30 horas do dia 10 (dez)
de julho de 1979.

Vitória, 18 de junho de 1979
Eng. MURILLO DREWS MORGADO HORTA

— Presidente CJL/ETA -

Visto:
MANOEL CECILIANO SALLES DE ALMEIDA

— Reitor —
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INCRA admite desapropriar terras para reduzir tensões
MEC vai criar "balcão de
empregos" para dar ajuda
a profissionais formados

Brasília — O MEC está concluindo um projeto
para criação de um balcão de empregos, cm cone-
xão com o Ministério do Trabalho, para auxiliar
profissionais rccém-formados a se colocarem no
mercado de trabalho. A informação foi dada ontem
pelo Ministro Eduardo Portella ao Presidente João
Baptista de Figueiredo, em despacho no Palácio do
Planalto.

O Ministro Eduardo Portella, entende que "o
oferecimento de conseqüência profissional imediata
aos cursos de formação e de profissionalização é ina-
cliável". O projeto, que está mobilizando as Secre-
tarias de Ensino Superior e Ensino de Primeiro e
Segundo Graus, o Mobral e a Secretaria de Empre-
go e Salário, do Ministério do Trabalho, pretende,
também, dar especial atenção ao aproveitamento
profissional de estudantes no mercado de trabalho
das zonas rurais e periferias urbanas.

Para o Ministro, a pro-
gressão funcional, "tal como
foi concebida, vem acarre-
tando sérios problemas às
Instituições de ensino supe-
rlor e desestimulando gran-
de parte do professorado, já
que a avaliação é feita den-
tro de um único processo,
observados critérios idênti-
cos para os professores de
diferentes áreas de conhe-
cimento. Essa homogenei-
zação de critérios para áreas
tão divergentes de formação
deixa muito a desejar",
observou o Ministro.

METAS

Além desses dois objetivos
básicos, o balcão de empre-
gos tem como metas, ainda,
conferir real terminalidade
ao segundo grau sob aspec-
to profissionalizante e per-
mltir a aplicação de conhe-
cimentos teóricos no desem-
penho de tarefas práticas.

O Ministro sugeriu ao
Presidente nova regulamen-
tação para progressão fun-
cional no magistério supe-
nor e a revogação do De-
creto-Lei 81317, de 1978,
que é atualmente utilizado
pelas universidades.

Ministro da Aeronáutica
facilita rematrícula para
aperfeiçoamento de oficial

Brasília — Os oficiais excluídos da Escola de
Aperfeiçoamento de Oficiais da Aeronáutica por in-
suficiência de aproveitamento, pedido do interessa-
do, motivos de saúde e falta de frequênca poderão
ser rematriculados uma vez, de acordo com portaria
assinada pelo Ministro da Aeronáutica, Brigadeiro
Délio Jardim de Mattos. Os excluídos por indisci-
plina não têm direito a se rematricularem.

O presidente da Embraer, Coronel Osires Silva,
comunicou ontem ao Ministro da Aeronáutica que,•durante o Salão Internacional de Aeronáutica, em
Paris, a empresa vendeu 10 aviões Bandeirante e
dois Xingu. Outros sete Bandeirante deverão ser
vendidos.
SUBSTITUTO

Como o General José
Pragomeni deixará o Co-
mando do II Exército, em
São Paulo, em meados de
julho, para assumir o car-
go de Ministro do Superior
Tribunal Militar e enquan-
to não for nomeado seu
substituto, o cargo será
ocupado pelo General-de-
Divisão Túlio Chagas No-
gueira, atualmente na Di-
retoria de Formação e Aper-

Construção
de Balbina
não pára

Manaus — Apesar das im-
formações da Elebrobrás _e
que a construção da usina
hidrelétrica 'de Balbina se-
ria paralisada, rem a cons-
tratara, nem o consórcio que
irealizani os trabalhos ire-
ceberaim qualquer 'anúncio
oficial neste sentido. Por
isso, os 1 mil 200 trabalhado-
res empregados conifciniuam
>a exercer normalmente suas
funções.

• As notícias, entretanto,
da substituição da hidrelé-
.rica por uma usina ide car-
vã», preocupa os .rabalha-
idores, que temem diftoul-
dades 'para conseguir outros
empregos se a obra for real-
mente suspensa. A constru-
tora responsável petas obras
de preparação investiu na
área de Balbina Cr$ 30 mi-
lhões em refeitórios, dormi-
tórios, armazém e áreas de
lazer.

feiçoamento. Ele é o mais
antigo dos generais-de-dl-
visão.

Com as promoções no
Exército, em 31 de julho,
acredita-se que será nomea-
do para comandar o II
Exército o General Milton
Tavares de Souza ou então
será deslocado para São
Paulo um dos generais-de-
exército que atualmente
comandam um dos outros
três Exércitos.

Prefeituras
pagam juros
muito altos

Brasília — Ao depor na
Comissão Parlamentar de
Inquérito que investiga as
causas do empobrecimento
de Estados e municípios, o
assessor da Secretaria de
Fazenda de Santa Catarina,
Sr Francteco Cirillo Correia,
denunciou que as Prefeita-
ras estão sendo obrigadas a
desviar os recursos do ICM
(Imposto sobre Circulação

de Mercadorias) para paga-
rem financeiras que inter-
mediam a venda de máqui-
nas cobrando juros de até
60%.

O Sr Francisco Cirillo
Correia informou que um
dos problemas que mais
agravam o empobrecimento
dos municípios são os encar-
gos com instalação de servi-
ços da União e dos Estados
que os primeiros têm de ar-
car, como despesas 'Com ser-
viços policiais.

Brastlla — Mocnnlsmos fiscais como
o ITR (Imposto Territorial Rural) não
.são suficientes para resolver os proble-
mas de terra no pnis c, por Isso, o Oo-
verno não se inibirá em tomar medidas
drásticas, como a desapropriação de
tenras por interesse social para reduzir
a.s tensões no campo, informou ontem,
em simpósio na Câmara dos Deputados,
o presidente do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, Sr Pau-
Io Yokota.

As desapropriações estão previstas
no Estatuto da Terra em vigor c deve-
ráo ser pagas em ORTNs no caso de ter-
ras incultas e o que se referir a benfel-
toria.s, como plantações, equipamentos e
implementos agrícolas deve ser pago em
dinheiro.

O Sr Yokota anunciou ainda três
projetos que o Governo deve encaminhar
ao Congresso no segundo semestre: um
reformulando o ITR, outro transfor-
mando o INCRA em empresa pública e
o terceiro melhorando a legislação que
regula a compra de terras por estran-
geiros.

Defesa
Foi a primeira vez que um alto fun-

cionãrio do atual Governo admitiu ela-
ramente utilização efetiva das desapro-
priações por interesse social — um eu-
femismo que significa a reforma agra-
ria — para resolver problemas de ter-
ras que causam conflitos sociais, princi-
palmente nas áreas agrícolas tradicio-
nais.

O pronunciamento do presidente do
INCRA concent/rou-se na defesa da es-
tratégia adotada pelo Governo Figueire-
do para manter o desenvolvimento do
país, controlar a inflação e reduzir o dé-
ficit do balanço de pagamentos, dando
prioridade à agropecuária. O Sr Paulo
Yokota enfatizou a viabilidade econômi-
ca da decisão e assinalou sua contri-
buição à melhoria da distribuição da
renda nacional.

Para o segundo semestre, ele anun-
ciou uma política diferenciada para
apoiar a agropecuária do Norte e Nor-
deste, em elaboração por um grupo de
trabalho formado pelos Ministérios da

Agricultura e do Interior. No ano que
vem a emissão cio ITR jú deverá vir com
ns mudanças cogitadas pelo Governo,
tornando o tributo multo mais progres-
sivo, a fim de taxar fortemente as ter-
ras Improdutivas.

Apesar de observar que náo será a
reforma agrária que irá resolver o pro-
blema da agropecuária nacional, o Sr
Paulo Yokota assinalou que há deter-
mlnaçáo do Ministro da Agricultura, Sr
Delfim Netto, de que o INCRA utilize
efetivamente o Estatuto da Terra para
resolver problemas sociais no campo.

Tarefas

Este ano, o INCRA pretende entre-
gar 30 mil títulos de propriedade. E a
partir de 1080, recebeu ordem do Minls-
tro Delfim Netto para triplicar essa
emissão de documentos que regularizem
a posse da terra pelos produtores ru-
rais. Com isso, dificuldades de acesso
ao crédito, entre outras, serão supera-
das.

As tarefas do Instituto para 1979
se completam com a elaboração dos
três anteprojetos de lei que deverão
provocar sensíveis mudanças na sua
atual estrutura, além de influírem na
estrutura agrária do pais. O projeto de
mudança no ITR estará nas mãos do
Ministro da Agricultura até meados de
íulho.

A proposta de transformação do
INCRA em empresa pública também es-
tá em fase adiantada de elaboração. O
objetivo, disse o Sr Paulo Yokota, é per-
mitir ao órgão disputar a 'inão-de-obra
do mercado de trabalho em melhores
condições. Para elevar a eficiência dos
serviços.

Com o projeto de lei alterando a
legislação que regula a aquisição de
terras por estrangeiros, o Governo quer
evitar alguns furos já detectados nas
atuais disposições, assinalou o presiden-
te do INCRA. Especificamente, a libera-
lidade com que o patrimônio de empre-
sas proprietárias de terras têm seu con-
trole acionário transferido para estran-
geiros.

Deputados atacam Projeto Jari
O Governo cadastrou 1 milhão 6 mil

261 hectares na área do Projeto Jari,
mas a empresa entregou requerimentos
ao INCRA e ao Iterpa (Instituto de Ter-
ras do Parài, solicitando reconhecimen-
to para o domínio de 3 milhões 16 mil
85 hectares, cuja documentação está sob
rigorosa análise, revelou ontem o presi-
dente do INCRA, Sr Paulo Yokota.

A informação foi transmitida ao
Deputado Hélio Duque (MDB-PR), que
denunciara a tentativa do projeto de
obter incentivos fiscais — "dinheiro pú-blico" — junto à Sudam, oferecendo

. uma área de quase 3 milhões 600 mil
hectares _m garantia, considerando o
empreendimento um "atentado à sobe-
rania nacional".

Cauteloso no trato da questão, o Sr
Paulo Yokota obs-rvou que o fato de a
área estar cadastrada não significa o
reconhecimento oficial da propriedade.O mesmo ocorre em relação à posse, for-ma pela qual a Jari Florestal controla
a maior parte dos 227 mil 847 hectares
que diz ter no Território do Amapá,
além de 2 milhões 785 mil 238 hectares
no Estado do Pará.

O Deputado Hélio Duque denunciou,
ainda, que 56 municípios do pais tem
mais de 40% de suas áreas nas mãos de
estrangeiros, ''o que é proibido por lei,
enquanto as propriedades rurais em
mãos estrangeiras sá somam 52 mil 330,
conforme levantamento concluído peloSerpro". O presidente do INCRA não
desmentiu a informação, mas assinalou
que em relação ao.s 56 municípios, "o
fenômeno é anterior à legislação que
proibiu a posse superior a 40% da área".

O parlamentar paranaense, junta-mente com outros deputados que ontem
questionaram o presidente do INCRA

sobre o Projeto Jari e criticaram a libe-
ralidade com que o Governo brasileiro
admite o empreendimento, prometeu
discutir o problema com o presidente da
Jari Florestal, Sr Francisco de Andrade,
que hoje depõe perante a Comissão de
Segurança Nacional da Câmara."A cúpula dirigente do Projeto Jari
é composta por técnicos de 27 naciona-
lidades, onde os brasileiros são uma ín-
fima minoria: mais de 80% da mão-de-
obra empregada recebe salário mínimo
regional e até menos que isso (Cr$ 7,50
por hora), sendo que na extensa área
não há sinal da soberania brasileira."
Estas são constatações do Deputado Mo-
desto da Silveira (MDB-RJ), que voltou
de uma visita ao local.

Relator da subcomissão que lnves-
tiga o Projeto Jari no âmbito da Comis-
são de Interior da Câmara, o Sr Modes-
to da Silveira disse ontem que não con-
seguiu dormir durante as três noites que
passou na área. "Há quatro aeroportos, 4
mil quilômetros de estradas de rodagem
e uma estrada de ferro, além de 36 mil
pessoas, sob controle da empresa, sendo
que apenas quem ela autoriza pode en-
trar no projeto", observou.

Depois do problema da Jari, o pre-
sidente do INCRA ouviu ontem uma de-
núncia do Deputado Marcus Cunha
(MDB-PE) sobre desmandos que o res-
ponsável pelo projeto de reforma agra-
ria desenvolvido no Município de Ribei-
rão estaria cometendo."Com a responsabilidade do meu
mandato — frisou o parlamentar — de-
núncio a contratação de conhecido tor-
turador de presos politicos, o Coronel
Villocq, para a presidência da Compa-
nhia Integral de Reforma Agrária, en-
carregada do projeto na área da antiga
usina de Caxangá."

A polêmica da indenização
O pagamento ãa desapropriação

de terras por interesse social através
de títulos da União, introduzido no Es-
tatuto da Terra aprovado no Gover-
no Castello Branco, representa a vi-
tória da tese defendida pelo PSD na
polêmica sobre reforma agrária que
abalou o final do Governo João Gou-
lart, afirma a socióloga Aspásia Ca-
margo, autora de Reforma Agrária de
1930 a 1964.

A Constituição ãe 1946, em seu
Artigo 141, § 16, rezava que a terra
desapropriada por interesse social se-
ria paga através de "prévia e justa in-
áenização em dinheiro". Mas a regu-
lamentação desse dispositivo ficou
congelada até o Governo João Gou-
lart.

O PTB propunha que a indeniza-

ção não fosse paga em dinheiro e sim
em títulos, e para Uso foi introduzida
a Emenda Bocayuva Cunha. Setores
mais avançados da UDN de inicio con-
cordaram, mas na convenção de Curi-
tiba, em abril de 1963, venceu a tese
de Carlos Lacerda, de que o pagamen-
to deveria ser em dinheiro. As classes
produtoras firmavam sua posição.

O PSD colocou-se a meio cami-
nho. Aceitava o pagamento em titu-
los, "desde que fosse justo". Enquan-
to o PTB defendia uma correção mo-
netária de apenas 10% ao ano, quan-
do a inflação já ia a 70%, o PSD exi-
gia uma correção de 30%. A Emenda
Bocayuva foi derrotada em outubro
de 1963, o grande revés parlamentar
que precipitou o rompimento de Gou-
lart com o Congresso.

Resposta
surpreende
Presidente

Brasília — Ao cumpri-
mentar, ontem, 250 mães
da cldade-satéllte de Cel-
landla, que foram aplaudi-
Io à saída do Palácio do
Planalto, o Presidente João
Baptista de Figueiredo foi
surpreendido por uma res-
posta. Perguntou a uma se-
nhora de cabelos brancos se
alguma coisa lhe faltava, e
ela lhe respondeu: "Está
faltando sim. Está faltando
saúde, mas esta só Deus nos
pode dar".

O Presidente manteve a
fisionomia serena e conti-
nuou a cumprimentar as
participantes do subproje-
to ambiental de Cellandia
que, orientadas pela profes-
sora Dulce Domingues, o
aplaudiram quatro vezes:
quando descia a rampa,
quando terminou os cum-
primentos, quando entrava
em seu carro, e quando dei-
xou a Praça dos Três Po-
deres no Galaxie preto da
Presidência.

Portella
quer órgão
pré-escolar

Brasília — O Ministro da
Educação, Sr Eduardo Por-
tella, sugeriu, ao Presiden-
te Figueiredo, a criação de
um órgão específico para
a expansão e melhoria da
educação pré-escolar, que
ele considera indispensável
diante da atual situação do
ensino no país. "Somente
um órgão assim" — argu-
mentou — "poderá enfren-
tar e resolver os problemascrônicos de evasão e repe-
tència que se registram,
sobretudo, na primeira sé-
rle do primeiro grau".

Milho de
navio dá
à praia

Florianópolis — A ipraia
do Gi, em Laguna, onde es-
tá encalhado há 25 dias o
navio grego Maltezas, ama-
nheceu cheia de milho em
'grão proveniente dos porões
da embarcação que trans-
portava oito toneladas do
cereal. Durante todo o dia
de ontem, dezenas de pes-
soas, com latas, pás e car-
-talhos de mão recolhiam
milho na areia. A policia
apreendeu três caminhões
carregados de milho, que se
dirigiam para a estrada.

Embora tenha-se noticia-
do que um dos quatro po-
rões do Maltezas havia ra-
chado, um técnico da Pre-
feitura desmentiu, expli-
cando que o milho saiu pe-íos respiradouros do navio,
carregado pela água.

Horário de
servidor
não diminui

Brasília — O chefe de ga-
binete do DASP, Sr Ernani
Garcia dos Santos, informou
que não existe estudo —
nem mesmo planos para o
futuro — quanto à redução
da carga horária do funcio-
nalismo público federal, des-
mentindo assim notícia pu-
blicada na i:.iprensa.

A redução da jornada de
trabalho dos servidores fe-
derais não é compatível"com a situação do país, que
está exigindo uma maior
produção a custo menor",
disseram fontes credencia-
das do DASP.

CPI vai ouvir hoje militar
acusado de ter planejado
o seqüestro dos uruguaios

Porto Alegre — O diretor da Supervisão Cen-
trai de Informações (SCI) da Secretaria de Segu-
rança Pública, Tenente-Coronel Attila Rohrsetzer,
será conhecido e fotografado hoje, pela primeira vez
em quase 10 anos de serviço no Estado, quando
comparecerá para depor na CPI da Assembléia queinvestiga o seqüestro do casal de uruguaios e de
duas crianças.

O diretor da SCI, que jamais recebeu a lm-
prensa e que não atende o telefone, íoi acusado no
último dia 13, pelo Tenente reformado da Aeronáu-
tica, Mário Ranciaro, de ser o planejador da opera-
ção do seqüestro, com a participação de outros poli-ciais que também deporão hoje.
TESTEMUNHAS

Enquanto a Secretaria de
Segurança Pública, através
de seu serviço de imprensa,
garantia que o Tenente-Co-
ronel R/l Attila Rohrseti?r
e os outros funcionário.,
atenderão o convite da CFI,
o advogado do militar, Sr
Raul Gudollle, anunciava
que, "se for como indicia-
do, nada Irá declarar", a
exemplo do que fizeram o
delegado Pedro Seelig e o
Inspetor Orandir Portassi
Lucas, o Didi Pedalada.

O presidente da CPI, Sr
Nivaldo Soares, esclareceu
que a preocupação é infun-
dada, pois todos foram con-
vidados na condição de tes-

temunhas de referência,"por terem sido relaciona*
dos pelo Tenente Mário
Ranciaro em seu depoimen-
to".

Além do Tenente-Coronel
Attila Rohrsetzer, irão do-
por, hoje, o delegado José
Braz de Oliveira, -> comis-
sário Mauro da Silva Mota,
os inspetores Valmor da Sil-
va Duarte e Hélio Koch, o
motorista Paulo Cardoso, os
informantes d? SCI Wilson
Moura Jardim e Júlio Ma-
riath (sobrinhas dos ex-Se-
cretários de Segurança áo
Estado, General Jaime Ma-
riath e Coronel Rubem Mou-
ra Jardim) e os comerciários
Josino Maciel Sobrinho e
Renato Gasaroski.

Condenado à prisão perpétua
tem pena reduzida pela nova
LSN e consegue a liberdade

Fortaleza — Foi libertado ontem William de
Montenegro Medeiros, que fora condenado à prisão
perpétua pela 10a. Circunscrição Militar e, com base
na nova Lei de Segurança Nacional, teve sua pena
reduzida para oito anos^ punição que já cumpriu.
Estava preso desde 1970.

Em Recife, Rholine Sonde Cavalcanti, conde-
nado à prisão perpétua e a mais 35 anos de prisão
em outros processos teve ontem uma de suas con-
denações (a 14 anos de detenção) reduzida paratrês anos, um mês e 10 dias pelo Juiz-Auditor da 7a.
CJM, Sr Theódulo Miranda.
CORONEL DENUNCIADO

"Confiante na Justiça" e
evitando falar de politica, o
Tenente-Coronel Tarcísio
Nunes Ferreira ouviu on-
tem, em Curitiba, a denún-
cia oferecida contra ele pe-
Io Procurador Antônio Bue-
no Xavier: incitar seus su-
bordinados ã indisciplina e
à desobediência, criticar o
Governo e ofender a digni-
dade e confiança das For-
ças Armadas.

Amanhã, com seu advo-
gado, o Tenente-Coronel
depõe. Ele foi processado

por ter feito uma palestra
em Ponta Grossa, quando
comandava o 13.° Batalhão
de Infantaria, criticando o
regime politico do pais.
Atualmente, ele é Chefe da
seção do Serviço Militar Re-
gional, em Recife.

A 2a. Auditoria Militar,
de São Paulo, foi conside-
rada competente pelo STM
para julgar o diretor-res-
ponsável do jornal Movi-
mento, Sr Antônio Carlos
Carvalho Ferreira, por ter
ofendido a honra do Pie-
sidente Geisel e de alguns
de seus ministros.

Comissão revê casos dos
professores punidos como
o início da reintegração

Brasília — A constituição de uma comissão
para rever os casos de punição é a primeira medida
visando à reintegração dos professores aposentados
pelos Atos Institucionais. A informação é do Minis-
tro da Educação, Sr Eduardo Portella, que adiantou
que os critérios a serem utilizados para a revisão
são os mesmos fixados pelo projeto de anistia.

Apesar da criação dessa comissão, ainda não
se sabe, no Ministério da Educação, qual será o ór-
gão encarregado da reintegração efetiva dos profes-
sores, o que seria feito, inicialmente, pelo Ministério
da Justiça. Agora, o pensamento do Governo é de
que o DÁSP poderia estar melhor aparelhado para
cuidar do problema.
REVISÃO

Até no Ministério da Edu-
cação a transferência des-
se encargo ao DASP é vis-
ta com simpatia, sob a ale-
gação de que se fosse feito
pelo próprio MEC o proble-
ma poderia assumir um as-
pecto judicial, o que impli-
caria no reconhecimento
da existência de crimes de
alguma espécie pelos puni-

dos. Também o DASP cul-
daria das implicações buro-
cráticas e orçamentárias.

O MEC também ainda
não conseguiu elaborar uma
lista completa de todos os
professores punidos, não
tendo mesmo nem uma es-
timativa aproximada des-

se número, já que fracas-
sou a tentativa desse levan-
tamento junto às unive.al-
dades.
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VIVA
IGUAÇU
5 DIAS
Saidas: 30/6; 4,8,12,16,20 e 24
Ida e volta em Super Boeing da
Vasp. Motel Carimâ com café da
manhã. Traslados, Passeios.
Cr§ 6.290,00 ou mensais de

viva as ferias de julho 4— ¦ -\

CrS 576 Preços saind°dB s Paulo

VIVA
RECIFE-SALVADOR
9 DIAS
Saidas: 6,10,14,18 e 22
Ida e Volta em Super Boeing
da Vasp. Hotéis Vila Rica e
Meridien com café da manhã.
Traslados, Passeios.
Cr$ 15.790,00 ou mensais de

Cr$ 1.447,

VIVER
ARGENTINA
BUENOS AIRES E BARILOCHE
9 DIAS
Saidas: 2,6,10,14,18, 22 e 26
Hotéis: De Las Américas e Carlton

em Buenos Aires
Roma e Ausonia em
Bariloche

Parte terrestre
US$ 519,

VIVER
CHILE e ARGENTINA
Hotéis de luxo
14 DIAS
Saidas: 7,14 e 21
Visitando: Santiago, travessia dos
Lagos, Bariloche e Buenos Aires

Parte terrestre
US$ 933,
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VIVER SUL DO BRASIL
URUGUAI e ARGENTINA
Rodoviária -16 DIAS
Saidas: 9 e 13
Visitando: Curitiba, Blumenau,
Porto Alegre, Montevideo,
Buenos Aires, La Plata, Pelotas,
Caxias e Curitiba. Hotéis de
categoria com meia pensão.
Preço total

US$ 880,

VIVER
BARILOCHE
Rodoviária - 25 DIAS
Saida: 7
Visitando: Sul do Brasil,
Montevideo, Buenos Aires, Bahia
Blanca, Bariloche, Santa Rosa,
Cordoba, Corrientes, Assunção
e Foz do Iguaçu. Hotéis de
categoria com meia pensão..
Preço total

US$ 1.414,
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PTB

Passados 15 anos o Brasil é outro. Mui-
to diferente daquele país de 1964. Novas
expectativas assomam com a abertura do
regime. A perspectiva c favorável. Há um
desejo de participação responsável. Entre-
mostra-se na conduta da sociedade a aptidão
democrática nascida de quem esteve inargi-
nalizado por tantos anos.

O país é outro, mas os que se apresen-
tam na abertura política são velhos conhe-
cidos. Na maioria dos casos, com o mesmo
comportamento. Como pode ser esquecida
a contribuição que deram à crise, se reinei-
dem nos mesmos erros de avaliação políti-
ca? Com as mesmas palavras e conceitos
equivocados, aqui e lá fora, desatam a lín-
gua incontrolável. Não pensam o que di-
zem e não dizem o que pensam.

Um país que passou pela prova a que
se submeteu o Brasil, e preservou sua con-
fiança no regime democi'ático, não pode ser
objeto de leviandades doutrinárias como as
que informam a certidão de renascimento
do PTB. Por ser uma idéia já velha, o so-
cialismo merece o respeito que só o conhe-
cimento teórico pode oferecer. A bandeira
socialista não é uma colcha de retalhos de
má qualidade. Tanto mais que a Europa,
onde o socialismo foi concebido, encarre-
gou-se de atualizá-lo no compromisso ine-
quivocamente democrático. Sua versão
modernizada repudia a intromissão do Es-
tado no domínio econômico, por ter veri-
ficado que o capitalismo estatal é visceral-
mente impeditivo do aperfeiçoamento de-
mocrático.

Os eflúvios da abertura propiciaram
agora em Lisboa o encontro dos remanes-
centes do extinto PTB para a criação dc
um novo PTB. O país que segue atentamen-
te a preparação democrática brasileira espe-
rava que a oportunidade lhes servisse, antes
de mais nada, para uma avaliação crítica
dos erros políticos cometidos. A nostalgia,
110 entanto, prevaleceu sobre a clarividên-
cia autocrítica. E a incapacidade de formu-
lar as idéias — doutrinária e politicamente
— encarregou-se do resto: um tecido de
imprecisões, lugares-comuns e retórica para
suprir o déficit de idéias.

0 que se pode esperar de um documen-
to de fundação onde está escrito, como re-
velação suprema da verdade dos fatos, que
o Governo João Goulart "foi derrubado por
uma ação conjugada" feita, de um lado,
por latifundiários que 

"temiam a lei de re-
forma agrária" e, de outro, "pelo Governo
norte-americano de então, que planejou e
coordenou o golpe, para evitar a aplicação
da lei de remessa de lucros"?

Se os refundadores do PTB não têm
memória pode ser por conveniência ou inca-
pacidade de aprender com os fatos. Mas a
sociedade, que aqui ficou e pagou o custo
da insensatez de 63 e 64, ainda se lembra
muito bem. 0 despreparo do Governo Gou-
lart para o uso do poder não autorizava a
aventura a que cedeu por pressão de seus
conflitantes aliados. Embarcou sem resis-
tência na inflação e quis fazê-la o combus-
tível de um desespero social para mudar a

própria natureza do regime. Entre a infla-
ção e as liberdades, a opinião pública mobi-
lizou-se contra a incompetência política c
administrativa.

Um país com memória viva não pode
engolir em silêncio a afirmação, como cons-
ta do documento final de Lisboa, de que
o novo PTB vai empunhar as bandeiras
"daquela tentativa generosa de empreender
legalmente as reformas institucionais indis-
pensáveis". As mesmas mãos que desfralda-
ram a ilegalidade como princípio político
teriam antes de lavar-se em arrependimento
público. Pois são os mesmos que tentaram
o fechamento do Congresso como o último
reduto da reação. Uma declaração de amor
à democracia, por quem nunca teve apreço
pela liberdade dos outros, não implica arre-
pendimento nem faz um democrata.

Em lugar do reconhecimento público
dos erros, uma proposta socialista que não
se define em conceitos. Antes, pelo contrai
rio, preserva a estatização econômica como
um investimento em seu benefício.

A modalidade de socialismo conside-
rada em Lisboa acaba sendo turística, por-
que os seus formuladores nem por osmose
foram capazes de absorver os conceitos
atualizados da doutrina na Europa. O so-
cialismo contemporâneo ganhou em clare-
za e franqueza: rejeita as ambigüidades ca-
pazes de confundi-lo com a intolerância do
comunismo e denuncia as formas do capi-
talismo de Estado como incompatíveis com
a idéia democrática.

O novo PTB é o mesmo de antes. Pior,
porque sem demonstrar noção do presente
nem senso do futuro. Não enfrentou os fan-
tasmas que habitam seu passado e não con-
seguiu vencer as suspeitas generalizadas de
que o seu período de glória foi eminente-
mente fisiológico. De quem a responsabili-
dade pelo nosso atraso sindical, senão do
próprio PTB, que montou sua máquina à
sombra do Poder e emperrou o desenvolvi-
mérito sindical?

As notórias ligações do extinto PTB
com o Estado — o seu universo político —
apadrinharam a estatização em nome do na-
cionalismo, e engordaram o peleguismo no
interesse de sua visão política estreita. As
idéias ou os que queriam plantá-las pelo de-
bate, foram mantidos à distância. O estilo
caudilhesco presidiu a vida do trabalhismo
e se reapresenta para a ressurreição.

Ilá uma proposta de democracia em
aberto. O Governo está procurando fazer a
sua parte. Na medida do possível vem dan-
do passos à frente. A sociedade também con-
tribui com tolerância na participação que
lhe vai sendo oferecida. Os políticos, no
entanto, de modo geral se concedem a prio-
ridade do interesse pessoal sobre os inferes-
ses públicos. Falam do que lhes diz respeito
como se dissesse também respeito aos inte-
resses da democracia.

0 ressurrecto PTB utiliza mal a opor-
tunidade que se apresenta. Porque pretende
ter tudo sem reconhecer o que deve, prin-
cipalmente a satisfação dos seus erros pas-
sados.

Tópicos

Intromissão

De acordo com a Constituição
— Artigo 70 e seu Parágrafo 1"? —
o Tribunal de Contas é órgão me-
ramente auxiliar do Congresso Na-
cional. Compete-lhe, nessa quali-
dade, dar parecer, julgar técnica-
mente as contas das unidades ad-
ministrativas dos três poderes do
Estado. O julgamento político não
deixou de pertencer exclusivamen-
te ao Congresso.

É certo que, durante os longos
anos em que o exercício permanen-
te do arbítrio relegou a um planosecundário o texto constitucional, o
recesso político de fato em que o
Congresso apenas vegetou fez com
que, bem ou mal, prescindisse do
desempenho de muitas de suas
atribuições. E o Tribunal de Contas
entendeu que podia substituir-se-
lhe, concretamente na análise e na
crítica da política financeira do
Governo.

Picaram-lhe o hábito e o gos-
to, ao que se viu dos pareceres ago-
ra emitidos por alguns de seus juí-
zes sobre as contas do Exercício de
1978, da opinião política. Está,
porém, na hora de cada órgão

do Poder assumir em pleni-
bude o cumprimento dos deveres e
dos direitos que a lei lhes consigna.
Só assim poderá ter êxito o apren-
dizado de democracia a que a na-
ção e o Estado se convocaram.

Intolerância

A fuga em massa do Vietnam é
um drama humano que se desen-
rola ante uma quase estudada in-
diferença. Procura-se em vão por
briosos defensores dos direitos
humanos. Há gritos Isolados; mas
não há qualquer clamor. Os gritos
vêm, por outro lado, de quem tem
de arcar fisicamente com esse des-
locamento de multidões. A super-
povoada Hong-Kong já teve de
aceitar este ano 53 mil vietnamí-
tas e 130 mil chineses provenien-
tes da China. A Malásia pensa em
dar destino aos 75 mil vietnamitas
refugiados em seu território — e
ameaça com medidas drásticas. A
explicação corrente e de que se tra-
ta, em sua maioria, de vietnami-
tas de origem chinesa, infensos à''nova ordem" do pais e ainda mais
prejudicados pela guerra entre a
China e o Vietnam. Sejam eles quem

forem, são seres humanos que não
se pode simplesmente deixar mor-
rer. A ideologia transforma-se em
crime quando permite ou provocadramas desta proporção.

Sem defesa

Um roubo de fios de cobre dei-
xou incomunicáveis a Esplanada
dos Ministérios e a Praça dos Três
Poderes, em Brasília, com o colap-
so das ligações telefônicas. Na Es-
planada dos Ministérios, concen-
tra-se a rede executiva do Gover-
no nacional. A Praça dos Três Po-
deres abriga os três Poderes da Re-
pública. Em curioso comentário do
presidente da Telebrasília, "os la-
drões correram um risco imenso por
tão pouco, pois a área é de segu-
rança nacional e eles poderiam ter
passado por coisas piores do que
esperavam".

Ora, se a área é de segurança
nacional, e não de segurança indi-
vidual, quem correu um grave ris-
co foi a nação. Pica-se a lembrar
a advertência bíblica a respeito de
quem vê um cisco no olho do vizl-
nho e não enxerga a trave no seu
próprio olho.

Cartas

Salário-família

Fui surpreendido com a inclu-
são do salário-família entre as
demais prestações assistenciais
previstas no Capitulo IV do
Titulo VI do anteprojeto da CLT,
não porque deixei de entender que
o salário-família possa ser concei-
tuado também como prestação de
natureza assistencial, mas, por-
que, na verdade, o instituto do sa-
lário-família do trabalhador foi
deslocado no sistema do direito so-
ciai, adotando as novas caracterís-
ticas de prestação de seguridade
social, ao ser situado o seu novo
posicionamento no regime previ-
denciário, ex vi do disposto na Lei
Organica da Previdência Social,
com as alterações nela introduzi-
das pela Lei n? 5 890, de 1973.

(...) Com essa Lei, nosso pais
optou pela inclusão do abono fa-
miliar no regime da Previdência
Social, conceituando esse suple-
mento salarial como benefício pre-
videnciário, prestação ressarcitória
de risco. (...) Isso significa que o
salário-família está integrado no
regime de previdência social, pas-
sou a constituir nada mais e nada
menos do que uma simples presta-
ção reparadora de risco, encargo
da Previdência Social. Nessas con-
dlções, é impossível conceber-se a
integração do salário-família na
CLT, como prestação de caráter as-
sistencial, conforme está previsto
no anteprojeto, mantida a sua
atual natureza, decorrente do seu
posicionamento na relação de pre-vidência, sem se incorrer em la-
mentável engano de cunho técni-
co-jurídico. Petrônio Geraldo Ca-
nabrava — Rio de Janeiro.

Guerrilha importada

Decorridos 15 anos desde o
movimento de março de 1964, de-
claramos ao mundo civilizado ha-
ver destruído a subversão interna
e aniquilado a guerrilha urbana.
Agora pretendemos importar a
mais bem organizada guerrilha do
mundo, sob a sigla OLP, treinada
e supervisionada peja União So-
vlética. Onde se achava — entre os
críticos anos de 1942 e 1944 — o
Grande Mufti de Jerusalém, líder
espiritual dos árabes palestinenses,
época em que a criação de um Es-
tado de Israel pela ONU era um
mero sonho dourado dos ousados?
No QG do Fuehrer Adolf Hitler, em
Berlim, incitando a seus liderados
a lutarem ao lado dos nazistas,
contra os aliados, e vociferando seu
anti-semitismo pelos microfones
oficiais nazistas!

Onde se achavam os poucos
imigrantes alemães, de descendên-
cia judaica, que lograram escapar
com vida do inferno nazista, já
despojados por Hitler de seus di-
reitos de cidadania alemã, mas per-
manecendo no Brasil a entregar-
se a seus pacíficos afazeres, cada
qual com sua capacidade profissio-
nal, engrandecendo o país que os
acolheu, totalmente integrados em
seu novo meio, muitos dos quais
hoje com netos brasileiros? No QG
do então Ministério da Guerra, na
Praça da República do Rio de Ja-
neiro, desfilando perante autori-
dades militares brasileiras, diante
do pavilhão nacional, e oferecen-
do as suas vidas em repúdio aos
atos de vandalismo praticados pe-
los nazistas e demais potências do
eixo. quando dos afundamentos de

barcos indefesos, em águas brasi-
leiras. Lutariam em qualquer par-
te da Europa — como o fizeram
os pracinhas — em defesa do Bra-
sil! o digno Marechal Cordeiro de
Farias é testemunho disto.

Eis a diferença entre uns e
outros. Eis a atitude de quem nun-
ca vendeu, nem jamais venderá,
por um prato de lentilhas seus prin-
cipios, sua fidelidade, seus brios. A
recusa do Vice-Presidente do Ira-
que, recentemente, no Brasil, de
visitar o Prefeito dó Rio, que como
brasileiro é descendente de imi-
grantes judeus, porventura en-
dossada pelas altas autoridades do
Brasil, criaria duas categorias de
nacionalidade brasileira. O Governo
federal assumirá a responsabilida-
de deste lamentável acontecimen-*
to tornado público? Passaríamos do
principio jus solis ao de jus san-
gris? Werner Nchab — Rio de Ja-
neiro.

Taxa de lixo

Em ofício encaminhado à Com-
lurb em 11/4/78 e recebido pela em-
presa em 13 do mesmo mês, con-

forme Aviso de
R e c ebimento
autenticado da

ECT, reclamara
ter recebido a
notificação da
Tarifa de Lim-
p e z a Urbana,
no valor de Cr$
237,60, inciden-
te sobre o apar-
tamento 1001,

da Rua Marechal Jofre, 16. Após
tê-la pago, recebi nova notificação,
de Cr$ 626,40, incidente sobre o
mesmo apartamento, também re-
ferente ao exercício de 1978, e, ten-
do-a pago, solicitei os necessários
esclarecimentos.

Agora, 15/6/79, já transcorri-
dos 13 meses da apropriação indé-
bita a que fui submetido, paguei a
do exercício de 1979, inclusive com
multas sobre as duas primeiras
parcelas, em razão da eficiência da
referida entidade, onde fui buscá-
la por não tê-la recebido. Em fa-
ce de tal, não sabendo a quem me
dirigir, diante do tamanho desça-
so para com o contribuinte, escrevo
a esse Jornal certo de que serei
ouvido por alguém da Comlurb,
que tenha, pelo menos, um minimo
de respeito para com o público que
a mantém. Sylvio Rodegheri — Rio
do Janeiro.

Lemos Brito

A um só tempo revelador e
chocante o episódio da rebelião
dos presos no Lemos Brito e em
suas conseqüências no sepulta-
mento dos policiais e na falta de
atendimento aos parentes que bus-
cavam notícias dos presos.

A criminalidade não decorre
do regime econômico, porém é ine-
gável que, onde há maior miséria,
ali deverá estar um foco mais am-
pio de delinqüência. Além disso, a
forma com que se pretende, roti-
neira e ultrapassadamente, recu-
perar os transgressores das leis pe-
lo confinamento e o ócio já pro-
vou sobejamente sua ineficácia e
um incrível estimulo ao progresso
da criminalidade.

A ^promiscuidade, 
a sujeira, a

falta de assistência médica e o des-
caso para com detentos cuja situa-
ção legal não está definida são fa-

tores facilmente detetáveis por
quem, legal e oficialmente, se dis-
puser a estudar e reformular o sis-
tema vigente. É impressionante
que, num pais dito civilizado, se-
jam necessários acontecimentos
como o do dia 13 para que os ór-
gãos governamentais se manifes-
tem e a opinião pública se estarre-
ça diante de fatos cansativamente
denunciados e tragédia perfeita-
mente previsíveis.

Inúmeras seriam as maneiras
de os Governos estabelecerem pia-
nos de recuperação. Lembro a de
um centro de estudos e tratamen-
to, no qual, além de profissionais
altamente capacitados, poder-se-ia
contar, como nos hospitais de
pronto-socorro, com estudantes
estSgmftos.

O dado chocante foi a manl-
festação violenta e assustadora dos
policiais no enterro de seus com-
panheiros, no qual, além dos ti-
ros disparados para o ar como ho-
menagem (?), ocorreram agressões
gratuitas contra profissionais da
imprensa.

Sou visceralmente contra a
violência e me entristece tanto a
morte dos policiais quanto a dos
presos, que explodiram seu des-
contentamento pelas condições
subumanas a que são constrangi-
dos, porém me espanta o fato de
que aqueles pensem que, com dis-
paros inconseqüentes, ainda que
para o alto, estarão prestando ho-
menagem a seus colegas. Se a mor-
te deles resultou de um ato de vlo-
lência, não se pode imaginar queoutros atos de violência, prometi-
dos por aquela manifestação, pos-sam gerar qualquer solução quevenha a tranqüilizar a população,da qual fazem parte, também, os
parentes deles.

Por último, meu repúdio à ina-
bilidade dos responsáveis pelo pre-sidio, que não tiveram à mão, paraatender parentes dos presos queacudiram, preocupados, dados pre-cisos sobre mortos e feridos, per-mitindo, ao invés, que um choque
da PM dispersasse, ainda violenta-
mente, os que reclamavam muito
justamente. Roberto Carlos Barbie-
ri — Rio de Janeiro.

Acesso à Barra

Parece piada. No início das di-vergências entre o DER e a PUC,
apresentou o primeiro, como alter-
nativa ao traçado original, o pro-
jeto de um túnel sob a Universl-
dade, inclusive ventilando a utili-
zação de paredes de diafragma. APUC, representada por uma comis-
são de professores e alunos, fincou
pé em alternativas de via de aces-
so ao Túnel Dois Irmãos passan-do por trás do seu campus, ou seja,
a meia encosta.

Em março deste ano, apresen-
tou o DER projeto da via de acesso
a meia encosta, atrás do campus
da PUC, aparentemente indo de
encontro aos desejos da mesma.
Mas, surpresa, eis que surge outra
comissão da PUC condenando essa
projeto e apresentando como al-
ternativa a construção de um tú-
nel sob a Universidade. Então, co-
mo é que ficamos? Othmar Bock
— Rio de Janeiro.

As carta» serão selecionadas para publfca$f«
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Quem são os
sandinistas

Alan Riilinf!
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Libertação San-

dlni.sta (FNLS) era apenas
um tios vários c pequenos
grupos de guerrilha que
agiam na América Latina.
tendo como modelo o bem-
sucedido Movimento de 26
de Julho de Fldcl Castro.

Hoje, os rebeldes sandi-
mistas contam-se aos milha-
res e esta semanu lançaram
uma nova ofensiva militar
contra o regime dc Anasta-
.sio Somoza Debayle que es-
tá assumindo as proporções
de uma guerra convenclo-
nal.

Como conseguiram os san-
dlnlstas tornar-se a van-
guarda de uma rebelião na-
cional, quando todos os ou-
tros movimentos guerrilhei-
ros latino-americanos estão
sendo contidos ou esmaga-
dos? Uma greve nacional
convocada pelos rebeldes
continuava sendo observada
em grande escala, apesar
das ameaças de represálias,
enquanto milhares de civis
aguardavam apenas uma
palavra para aderirem à in-
surreição.

Mas o peso principal des-
ta ofensiva final é militar,
com 5 mil sandinistas arma-
dos, desafiando diretamente
15 mil homens da Guarda
Nacional. Já controlando a
maior parte da área monta-
nhosa do pais próxima às
cidades nortistas de Esteli e
Jinotega, mês passado eles
abriram uma segunda fren-
te no Sul, quando 350 guer-
rilheiros bem armados cru-
zaram a fronteira da Costa
Rica e penetraram na Nica-
rágua.

Esta semana,
Leon, a segunda
maior cidade do
pais, e mais seis
outras já se
achavam em seu
poder. Manágua
corria risco, en-
quanto a luta se
intensificava em
Masaya, a ape-
nas 32 quilõme-
tros de distan-
cia.

Prometendo
esmagá-los, o
General Somoza
restabeleceu o
estado de sítio,
as prisões sem
ordem e a de-
tenção por pra-
zo ilimitado, que
haviam sido suspensos no
outono passado após os pro-
testqs de Washington. A iro-
nia é que há menos de dois
anos, após a «norte de dois
importantes líderes sandi-
nistas — Carlos Fonseca
Amador e Eduardo Contre-
ras — o General Somoza
afirmava pomposamente que
a ameaça guerrilheira aca-
bara. Mas em outubro do
ano passado, os rebeldes
atacaram quartéis da Guar-
da Nacional em três cidades
e declararam uma guerra de
insurreição. Mal conhecidos
no exterior até bem pouco
tempo, os sandinistas ga-
nharam manchetes sem se-
questros ou assassínios.

Símbolo da resistência ao
domínio da família Somoza,
eles tiraram seu nome do
General Augusto César San-
dino, que combateu os fuzi-
leiros navais americanos e
foi assassinado cm 1934 por
ordem do pai do atual Pre-
sidente, General- Anastasio
Somoza Garcia. Evitando
tocar em Marx, os guerri-
lheiros descrevem sua ideo-
logia como sanãinismo, o
que para a maioria dos ni-
caraguenses significa pa-
triotismo « anti-somozismo.

O apoio dado à guerrilha
se . originou do monopólio
político do regime de Somo-
za, de seu império comercial
em expansão, da incontro-
lável corrupção e do aumen-
to da repressão que se se-
guiu ao terremoto de 1972,
que destruiu a área central
de Manágua. O General So-
moza alienou os empresários
por sua "concorrência des-
•leal" e causou embaraços a
seu aliado tradicional, os
Estados Unidos, com a bru-
talldade de seu regime.

Embora a estratégia san-
dinista seja a de uma "guer-
ra popular prolongada" pa-
ra instalar o socialismo,
uma facção, 03 Insurretos.
aproveitando-se da ausên-
cia de terrorismo e
do apoio dos filhos de famí-
lias abastadas, conseguiu
fazer uma aliança com 12
padres acadêmicos e empre-
sários, não marxistas, co-
nhecidos como Os Doze. e
entrar em contato com opo-
nentes do regime, mais con-
servadores. Insistindo ?m
afirmar que seus objetivos
imediatos eram a derrubada
da ditadura e o restabeleci-

mento da democracia e re-
cusando o rótulo dc osquer-
distas, o.s Inssurretos iam-
bem ganharam apoio poli-
tico c financeiro no exterior,
principalmente na Vonezüe-
Ia, Panamá c Costa Rica,
mas Igualmente na Europa
Ocidental.

Os acontecimentos no ano
passado apoiaram o argu-
mento sanclinista de que
apenas trma luta armada
conseguiria derrubar o regi-
me. Em janeiro, o assas.si-
nlo do popular editor do
jornal de oposição, Pedro
Joaquim Chamorro, provo-
cou distúrbios de rua, e uma
greve nacional de duas se-
manas reforçou os pedidos
de renúncia do Presidente.
Após meses de protestos,
mobilização popular e cho-
quês armados, o.s guerrilhei-
ros se apoderaram do pala-
cio nacional a 22 de agosto.
Posteriormente, mais de 50
rebeldes presos foram sol-
tos. Uma nova greve nacio-
nal coincidiu com a insur-
reição em cinco cidades. Mas
o levante foi esmagado pela
Guarda Nacional com a
perda de 3 mil vidas, e o
General continuou se recu-
sando a renunciar.

Finalmente, no outono, os
Estados Unidos lideraram
um esforço de três semanas
que visava essencialmente a
substituir o General Somo-
za por um regime conserva-
dor pró-americano e excluir
os sandinistas do Poder. Mas
os sucessores escolhidos por
Washington não gozavam de
muito apoio e Somoza re-
jeitou o apelo dos mediado-
res para a realização de um
plebiscito, sob supervisão
internacional, para deter-

minar o futuro do pais. Co-
mo os Estados Unidos, que
instalaram e sustentaram a
dinastia dos Somoza, não
conseguiam encontrar uma
saída honrosa, até mesmo
os conservadores reconhece-
ram que somente os sandi-
nistas podiam derrubar o
regime.

Preparando-se para a
atual ofensiva, os Insurre-
tos formaram um comando
conjunto com duas facções
guerrilheiras mais militan-
tes, o grupo da Guerra Po-
pular Prolongada è o da
Tendência Proletária. Ad-
quiriram armas modernas
— dos Governos panamenho
e venezuelano, segundo So-
moza — e treinaram milha-
res de recrutas, alguns pos-
sivelmente na Costa Rica.

A oposição unificada tam-
bém tem-se mantido ativa
politicamente através dos
Doze e da coalização políti-
ca pró-sandinista conheci-
da como Frente Patriótica
Nacional e em conversações
com conservadores e empre-
sários. Embora assumindo a
iniciativa política, propõe
que o General Somoza seja
substituído por uma junta
provisória composta de ape-
nas dois de seus simpatizan-
tes, mais um político con-
servador, um representante
dos empresários e um neu-
tro.

No exterior, os sandinis-
tas vêm mobilizando apoio,
receando uma intervenção
pró-Somoza pelos Governos
militares da Guatemala, El
Salvador e Honduras. (Não
puderam ser confirmadas as
acusações de que esses Go-
vemos têm enviado armas
e tropas para a Nicarágua.)
O México rompeu relações
diplomáticas com a Nicará-
gua a 20 de maio e assim
ficou livre para reconhecer
um futuro Governo provisó-
rio em território libertado.
Venezuela e Panamá se
comprometeram a defender
a Costa Rica de uma agres-
são nicaraguense. Especula-
va-se na semana passada
que a Organização dos Es-
tados Americanos (OEA)

a tnviar uma força de
paz para pôr fim ã luta.

Chances do centro
financeiro cio Rio

Carlos Alberto Wandwlay
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^Tsx UEM ganha e quem perde
m\ jm se f°r Implantado um
Bj em centro financeiro iruter-
^^^ nacional no Rio de Janei-

^- ro? Há seis anos este
mesmo projeto foi engavetado após
um longo debate. Quais as chan-
ces, desta vez?

Um exame objetivo da quês-
tão tem de partir de uma defini-
ção do que seja um centro finan-
ceiro internacional. Vamos con-
siderar os dois maiores atualmen-
te — Londres e Cingapura — a
ficção de Nassau, Bahamas e as
possibilidades do Rio.

Três pontos são caracteristl-
cos na regulamentação dos cen-
tros financeiros de Londres e Cin-
gapura:

1. Bancos nacionais ou estran-
geiros podem obter autorização es-
pecial para receber depósitos em
moedas estrangeiras de depositan-
tes residentes no exterior e reall-
zar empréstimos em moedas es-
trangeiras a clientes também resi-
dentes no exterior. Ou seja, estes
bancos realizam operações que em
nada interferem com o mercado
financeiro interno. Mesmo tratan-
do-se de bancos anteriormente es-
tabelecidos em cada uma destas
duas cidades, eles foram obrigados
a manter nas suas operações in-
ternacionais contabilidade e estru-
tura bancária totalmente indepen-
dentes de suas operações no mer-
cado financeiro local.

2. Para que parte desses re-
cursos sejam emprestados a ou-
tros bancos ou empresas locais é
preciso cumprir um processamen-
to semelhante ao de qualquer ou-
tro empréstimo do exterior, ou se-
ja, registrar na autoridade mone-
tária como se o banco empresta-
dor estivesse no exterior.

3. As operações do centro fi-
nanceiro internacional são Lsen-
tas de todo e qualquer imposto.

Principalmente no caso de
Cingapura, que é um país peque-
no e onde os ingressos de finan-
ciamentos externos são fortemen-
te regulados, a separação entre os
dois sistemas é bastante controla-
da, para que os fluxos do mercado
do asian-dollar não ponham em
risco ou perturbem á vida íinan-
ceira interna do país.

As vantagens .para Cingapura
não derivam, portanto, das opera-
ções realizadas, mas dos seus re-
ílexos, ou seja, o somatório de pe-
quenos itens como a ocupação de
imóveis, uso de serviços (teleco-
municações, transportes, hotèla-
ria), criação de empregos, etc. e a
manutenção em seu território de
executivos com grande poder de
decisão sobre os fluxos da moeda
estrangeira, que, eventualmente,
pode ser "internada", quando ne-
cessário.

O mundo, fora dos Estados
Unidos, está inundado de dólares,
resultantes da acumulação de su-
cessivos déficíts no balanço de pa-
gamentos dos Estados Unidos, üol-
tos no mundo, os dólares assim li-
berados das fronteiras e dos im-
postos norte-americanos buscaram
um lugar onde as condições tnbu-
tárias fossem mais favoráveis — e
assim encontraram o caminho dos
bancos sediados em Londres e ou-
tros que ofereceram semelhantes
condições. Lá depositados, esses
recursos precisam ser emprestados
para gerar juros — e, assim, de
modo geral, funciona o niercaoo
de eurodólares.

O volume de depósitos em dó-
lares fora dos Estados Unidos cor-
responde hoje a 63% dos meios de
pagamento (M2j dos Estados Um-
dos. Mas no mercado offshore es-
tao igualmente euromarcos que
eqüivalem a 16% da oferta mone-
taria interna da Alemanha Fe-
deral e eurofrancos suíços corres-
pondentes a 24% da oferta mone-
tária interna da Suíça.

Cingapura implantou seu cen-
'tro financeiro internacional quan-
do o mercado de eurodólares já es-
tava consolidado e esta Unensa
massa financeira era operaaa por
agências bancárias sediadas em
Londres e poucos outros centros
ocidentais. Esse país-cidade-jar-
dim de 2 milhões de habitantes no
Sudeste asiático decidiu disputar

uma parcela desse mercado com
uma regulamentação como a que
resumimos acima. Seu propósito
não poderia ser disputar com Lon-
dres, mas sim criar um mercado
financeiro de características regio-
nais. Um "entreposto financeiro"
de características regionais. Um"entreposto financeiro" na Ásia
para servir aos diversos países da
região. Cingapura já servia de en-
treposto para outras mercadorias,
que ali são depositadas para re-
distribuição aos demais paises. Lá,
por exemplo, embora não haja pe-
tróleo nem mercado consumidor de
derivados em escala elevada, está
uma das -maiores refinarias do
mundo: o óleo cru vem de fora, é
processado e em seguida exporta-
do para os paises próximos. O mes-
mo passou a ocorrer com os euro-
dólares, que, ao seguir esse cami-
nho, passaram a se chamar asian-
dollars.

O segredo do negócio de Cin-
gapura é o fuso horário. O mundo
orientai está dormindo enquanto
Londres trabalha e vice-versa. En-
quanto Londres dorme, os bancos
registrados no asian-dollar de Cin-
gapura estão operando com todos
os países do Extremo Oriente, a
partir daquela cidade agradável,
onde se dispõe de todo o conforto
operacional da moderna civilização

transportes internacionais, tele-
comunicações, hotelaria, etc.

Um operador de banco norte-
americano de Cingapura conhece
o mercado, local melhor que seu
colega sediado em Londres ou No-
va Iorque. Sabe melhor estimar os
riscos e tem melhor velocidade,
não precisando esperar a abertura
do expediente bancário em Lon-
dres, no outro dia, para fechar
uma operação.

Regulamentar — ou seja, ofe-
recer as vantagens tributárias
idênticas a Londres ou Cingapura

é naturalmente condição básica
para a implantação de um.centro
financeiro internacional. Mas está
longe de ser condição suficiente. E'
preciso ainda ter infra-estrutura
urbana e vantagens comparativas
com outras localidades que o pre-
tendam. Em Nassau, Bahamas, por
exemplo, a regulamentação é igual-
mente generosa, mas a maioria dos
bancos não operam localmente.
Muitos deles ali mantêm uma
agência fictícia composta de uma
placa e o rateio dos custos de alu-
guel de uma sala e salário de um
contador. Operam, na verdade, por
telex, adotando as decisões através
de seus executivos sediados em No-
va Iorque.

Provavelmente o Rio de Ja-
neiro reúna condições para se tor-
nar um centro financeiro interna-
cional. Para tanto será necessário
estudar o problema não apenas no
que se refere à regulamentação es-
pecifica — cambial e tributária —
mas também aspectos paralelos
tais como agilização para o deslo-
camento de executivos dos bancos
licenciados e é preciso contar com o
apoio específico de alguns gran-
des bancos estrangeiros, daqueles
internacionais de que o Banco do
Brasil é acionista e dos bancos bra-
sileiros com maior atuação no ex-
terior.

Quem ganha e quem perde
com o projeto? E' natural que a
economia do Rio de Janeiro seja a
primeira beneficiada pelos efeitos
colaterais do sistema. Isso não quer
dizer que São Paulo vai perder com
isso. Mantidas as cautelas de não
permitir que as novas autorizações
representem captar depósitos do-
mestiços e subordinar qualquer"internação" dos recursos ao ritual
idêntico de qualquer banco sedia-
do no exterior, estariam preserva-
das a poupança e a estabilidade
cambial do país.

Se por acaso fossem dadas de
contrapeso aos bancos estrangeiros
agências de ação ampla, estaríamos
abrindo portas perigosas que todos
os países conservam fechadas.

Carlos Alberto Wanderley ó jornalista econômico
• diretor editorial d» Índice — O Banco de Dados.

Wmw^'^ <wSmwÊ&j

iiu«»j|ii?;W7!";-' ¦'.'¦¦ ¦¦¦'•¦
¦' ¦'. '¦ ¦ 

:. .. „¦> :_¦¦..

¦¦Bli

'rllltí • , 
, ' , 

' 
,,'• ' , llSti •

, Éür' ,¦ , ','lvSÍ :'_ ?Êhe '. , r . i > > < ¦ ,' • .! t i / ¦ " .,' «
I -r

i ,| ií-T^1, ' •¦*'

1 : '¦ • 7 
'í 

. ¦ -»" 7'í 
'Ai-: ¦¦ 'rt 

j:.í',i0F-

Todas as melhores qualidades de um ótimo carpete por um
preço econômico. Para quem entende do assunto.

À venda nos Revendedores Qualificados Sommer.
Onde você tem vantagens importantes: um serviço de

colocação executado por técnicos treinados na fábrica e a certeza de
estar comprando os legítimos produtos Sommer, garantidos pelo
maior fabricante brasileiro de carpetes.

TAPEÇARIA UDÍR
Loja Leblort: Av. Alaulfo de Paiva, 27-A
Tel. 259-0449-259-0499
Loja Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 429-A Loja Botafogo: Rua Vol. da Pátria, 260.
Tel. 268-7644 - 288-1193 Tel. 226-1882 - 226-6051
Loja Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 194 - Lj. M/N Loja Calele: Rua do Catele, 40-B
Loja Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 269 Tel. 225-7644 - 245-5248
Loja Copacabana: Rua Barata Ribeiro, 340 Loja Ipanema: Rua Visconde de Pirajá, 228-C
Tel.- 235-3977 - 255-0769 Tel. 247-3540 - 247-1272

!¦
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DECORAÇÕES

TAPEÇARIA LIORA LTDA.
Loja Madureira: Rua Almerinda Freitas, 37-A. Tel. 350-2055
Loja Jacarepaguá: Rua Pedro Teles, 648 - Loja A. Tel. 350-5864

EMTERESÓPOLIS:

CASA BARRBROS
Av. Feliciano Sodrô, 1145. Tel. 72-4012.

EM PETRÓPOLIS

| arlins 3J., &,„. 9,
\^_y PUtlke, @a4lns Ma.

Av. 15 de Novembro, 60. Tel. 421-1391

Rua Bingem, 580. Tel. 42-3572

lommERra
Qualidade em carpetes
Sommer Multipiso Revestimentos S.A.
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Carlucci

quer mais

segredos

Washington — O proble-
ma do vazamento de lnfor-
inações sigiiosas à Imprensa
é inerente ao sistema po-
litlco norte-americano, mas
Frank Carlucci, vice-diretor
da Agência Cenitral de In-
formações (CIA), acha que
cie agora chegou a um pon-
to iniúnca visto nos seus 23
anos de serviço no Gover-
no.

Numa entrevista' conce-
dida semana passada, ele
disse que uma série de va-
zr.mentos ocorridos em 1978
por parte de ex-luncloná-
rios da CIA, atuais autorl-
•dades do Penitágono o mem-
bros do Conselho Nacional
de Segurança e Congresso,
levou os "serviços secretos
de países amigos" a terem
mais cautela na partilha do
se-gredos com os Estados
Unidos.

EROSÃO DE VALORES

Recentemente, vazaram-
se Informações sobre as re-
lações americanas com a
Coréia do Sul, e o Japão,
novos sistemas de armas e
as itícnltidades de agentes
secretos da CIA, dis<« Car-
lucci, acrescentando que
parte das revelações ocor-
r e ra in adver ti d >a mente
através de divulgações ca-
suais sob a Lei de Liberda-
de de Informação.

Carlucci, funcionário an-
tigo do serviço diplomático,
designado em 1977 para o
seu posto atual, disse que
está preocupado com a ''ero-
são do ambiente" em ter-
mos de proteção das infor-
mações de segurança naclo-
nal. Para ele, a erosão vem
ocorrendo através de "va-
zamentos por motivos poli-
ticos" por autoridades que
desejam Influenciar um de-
terminado curso de ação.

Ele se opõe firmemente
a "uma investigação após
outra" para tentar desço-
brlr o responsável pelos va-
zamentos, o que em geral se
tem mostrado inútil. Car-
lucci acha que a solução é
restabelecer um "senso de
valores enitre os funciona-
rios sobre o que é próprio e
impróprio".

A combinação de vaza-
mentos deliberados e divul-
gações acidentais, disse, le-
voai praticamente todos os
serviços secretos que man-
'têm relações com a CIA a
externar sua preocupação'
nos últimos oito meses sobre
sua capacidade de "proteger
informações fornecidas aos
Estados Uniidos".

França prendo

terroristas

de Versai lies

Paris — Oito membros do
grupo separatista Frente de
Libertação da Bretanha, a
região Noroeste da França,
que se responsabilizou pelos
atentados cometidos no ano
passado contra o Palácio dc
Versallles — causando pre-
juízos calculados em 1 mi-
Ihão 200 mil dólares — fo-
ram presos ontem na região
de Finisterra e transferidos
para Paris, segundo lnfor-
mou a polícia.

Os oito ativistas confes-
saram ter participado em 19
atentados entre 1977 e 1978,
em Finisterra na sua maio-
ria. A polícia concluiu queestes atentados não obede-
ciam a uma única linha po-lítica: os terroristas perten-ciam à extrema esquerda e
à extrema direita, e nem to-dos eram movidos por senti-mentos de lealdade à Bre-tanha.

Viljoen

toma 
posse

em Pretória

B»n«/UPl

Pretória — O ex-Presl-
dente do Senado sul-africa-
no, Marais Viljoen, de 63
anos, assumiu ontem a Pre-
sidência da República após
eleições nas duas Casas do
Parlamento (na Cidade do
Cabo). O resultado era es-
perado, já que o Partido
Nacional (governamental),
que o indicou, conta com
ampla maioria.

Viljoen exercia a Presl-
dência Interinamente des-
de 4 de junho último,
quando renunciou seu an-
tecessor John Vorster,
acusado por uma comissão
oficial de mentir à nação •
sobre desvio de verbas no
Ministério da Informação
para propaganda do regime
no exterior. O apoio osten-
sivo do Primeiro-Ministro
Pieter Botha à candidatura
Viljoen causou a renúncia
de outro pretendente ao
cargo (meramente protoco-
lar), o Ministro dos Trans-
portes Louwrens Muller.
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SALT ainda não conta

no Senado

Diante do Bundershaus (Parlamento), o Presidente suíço Hans Hurlimann recebeu Juan Carlos

Síria e Iraque estabelecem

um comando 
político 

comum na Suíça

Jerusalém — A Síria e o Iraque ven-
ceram ontem uma importante etapa no
caminho de sua unificação, ao anuncia-
rem, em Bagdá, o estabelecimento de um
comando político único, que será respon-
sável pela formulação de uma estratégia
comum em áreas como Defesa, Relações
Exteriores e Economia.

Em Jerusalém, o anúncio sírio-ira-
quiano foi recebido com ceticisnTcr iíos
meios diplomáticos Israelenses, para
quem todas as tentativas árabes de uni-
ficação "falharam clamorosamente", até
o passado recente.

Inimigos recentes
O anúncio de criação da liderança

política comum foi feita pelos Presiden-
tes iraquiano, Hassan Al-Bakr, e sírio,
Hafez Al-Assad, após quatro dias conse-
cutivos de conversações. Não se configu-
rou, entretanto, a esperada união total
entre os dois países, embora a decisão
tenha sido um passo importante em di-
reção a esse objetivo.

Paradoxalmente, há oito meses Síria
e Iraque erám dois dos mais acirrados
inimigos no mundo árabe, com dissen-
sões envolvendo problemas econômicos,
políticos e até mesmo relacionados com
a gigantesca hidrelétrica que os soviéti-
cos constróem para os sírios no rio Eu-
frates, cujas águas são compartilhadas
pelos iraquianos.

Os acordos de Camp David e o sub-
sequente tratado de paz egípcio-israelen-
se acabaram reconciliando-os e hoje, in-
discutivelmente, Damasco e Bagdá estão
cada vez mais próximas da união total,
a despeito de transporem cuidadosamen-
te as etapas necessárias à materialização
da meta.

Mário Chimanovitch
Correspondente

Os quatro dias de conversações em
Bagdá foram precedidos por especula-
ções de que, desta vez, seria concre-
tizada a unificação. Os líderes con-
tentaram-se, todavia em assinar uim
documento concordando em estabelecer
uni comando político "conjunto e unifi-
cado", a ser chefiado por ambos e que
incluirá dois ou três iministros de cada
pais.

Cuidado e realismo
Resta saber como as eventuais di-

vergèncias no desempenho das atribui-
ções desse órgão serão solucionadas pela
Comissão Política Suprema instituída
pelos dois lados há cerca de oito meses.
Em Bagdá, Al-Assad e Al-Bakr promete-
ram prosseguir nos esforços em direção
à total unificação, objetivo que, se ma-
terializado, colocará Israel face a forças
armadas de quase meio milhão de ho-
mens, milhares de tanques, foguetes,
aviões de caça e bombardeio.

Os céticos são muitos, sobretudo em
Jerusalém, mas outros observadores con-
sideram o esforço sírio-lraquiano muito
sério, interpretando o anúncio de Bagdá
como evidência do approach cuidadoso
e realista que Siria e Iraque adotaram
na formulação da estratégia de unifica-
ção. "O mundo árabe se tem batido pela
unidade por mais de um século, mas to-
das as tentativas falharam até que o
Presidente Anwar Sadat conseguisse jun-
tá-lo contra o tratado de paz egípcio-
israelense", ironizou um comentarista
político palestino de Jerusalém Oriental
(parte árabe), ao ser entrevistado pela
rádio israelense sobre o projeto de união
entre Damasco e Bagdá.

Israelenses atacam Sul do Líbano
Jerusalém — Pelo menos 14 pessoas

ficaram feridas em conseqüência do
bombardeio israelense de posições pa-
lestinas no Líbano, em represália a ata-
quês realizados pelos guerrilheiros com
foguetes Katyusha contra o Norte da
Qaliléia (território israelense) e que
causaram apenas danos materiais.

A agência palestina Wafa afirmou
que, além das cidades de Hasbaya, Ain
Jafra e Ain Qonr Israel atacou campos
de refugiados no.s arredores do porto de
Tiro. O jornal libanês An Nahar, por
sua vez, revelou que, desde anteontem,

Bispos 
poderão

debater o tema

da natalidade

Cidade do Vaticano — O Vaticano
indicou que o Sinodo Mundial, que reu-
nirá todos os bispos católicos em setem-
bro de 1980, poderá debater a política da
Igreja sobre o controle da natalidade,
até aqui firmemente contrária a essa
questão.

Segundo o Cardeal polonês Wladys-
lau Rubln, secretário-geral do Sinodo, a
decisão de debater o assunto depende,
em primeira instancia, da Conferência
Mundial dè Bispos e, em instancia fi-
nal, do próprio Papa João Paulo n que,
em sua recente viagem ao México, con-
denou as campanhas a favor do aborto,
do divórcio e do controle da natalidade.
' O sexto sinodo da Igreja Católica

Romana reunirá, no Vaticano, cerca de
225 bispos, para discutir os problemas da
família cristã no mundo contemporâneo.
Rubln — um dos 15 prelados que serão
elevados ao cardinalato pelo Papa no
conslstório do próximo dia 30 — enviou
a todos os bispos do mundo um documen-
to preliminar e um pedido de sugestões
para o temário do sinodo.

O documento final, a ser aprovado
pelo Papa, abordará, além do controle
da natalidade, os problemas da juven-
tude, da assistência à infancia, educa-
ção dos filhos, habitação e amparo à ve-
lhice.

Os jornais La Stampa, de Turim, e
UUnita, do PCI, informaram que o bis-
po Paul Marcinkus, presidente do Ban-
co do Vaticano e um dos prelados nor-
te-americanos de maior influência na
hierarquia eclesiástica, está na mira das
Brigadas Vermelhas, que querem seques-
trá-lo e assassiná-lo.

os palestinos começaram a usar fogue-
tes antiaéreos de fabricação soviética
Sam-7 contra os aviões israelenses.

Em Beirute, o Exército libanês xfol
saudado pela população quando tomou
posição nos bairros cristãos de Fum El-
Shubbak e Ein El-Rummaneh, numa
tentativa de terminar os choques entre
milícias conservadoras. A operação per-
mitiu a reabertura ao tráfego do acesso
à Estrada Beirute-Damasco, lnterrom-
pido por motivos de segurança desde a
guerra civil libanesa de 1975/1976.

ONU 
prepara

debate sobm

os refugiados

Nações Unidas — As Nações Unidas
pretendem patrocinar uma conferência
mundial para tratar do problema dos re-
fugiados da Indochina, no próximo mês
de julho, quando o seu número deve atin-
gir 500 mil. Um porta-voz da ONU in-
formou ontem que as consultas diplo-
máticas iniciadas pelo Secretário-Geral,
Kurt Waldheim, já se acham em fase
adiantada.

De acordo com a ONU, o número de
refugiados em acampamentos provisórios
na Indochina é de 404 mil, e a Tailan-,
dia, que se ofereceu para sediar a con-
ferêricia, tem em seu território mais da
metade destes refugiados, num total de
243 mil — contando-se os 85 mil cambo-
janos recém-chegados.

O Departamento de Estado norte-
americano lamentou a decisão do Gover-
no da Malásia de não aceitar novas le-
vas de refugiados, e reiterou, através de
sua porta-voz, Jill Schuker, o apoio nor-
te-americano à conferência internacio-
nal sobre o problema, proposta na se-
mana passada pela Primeira-Ministra
britanica Margaret Thatcher.

O Congresso norte-americano pediu,
por unanimidade dos 336 deputados pre-
sentes, que o Presidente Carter solicitas-
se uma sessão de urgência das Nações
Unidas para solucionar o problema dos
refugiados. Em Nova Iorque, Andrew
Peacock o Ministro das Relações Exte-
riores da Austrália, país que já aceitou
mais de 20 mil refugiados, sugeriu ao Se-
cretário-Geral da ONU que a conferên-
cia sob os auspícios desta Organização
fosse preparada pelas representações di-
plomáticas, uma vez que o fracasso da
reunião agravaria o problema.

Genebra — Para partlci-
par de uma sessão da Or-
ganização Internacional do
Trabalho (OIT), em Gene-
bra, quando discursará so-
bre a política social espa-
nhola, o Rei Juan Carlos
chegou ontem à Suíça. Du-
rante a visita ao pais, que
se estenderá por três dias, a
convite do Governo suíço, o
Rei se reunirá com o Minis-
tro do Exterior Pierre Au-
bert e será recebido pelo
Conselho da Confederação
Helvética, em Berna.

Os jornais suíços deram
grande destaque à visita de
Juan Carlos e sua mulher,
Rainha Sofia, ressaltando
as relações que o Governo
de Berna mantém com o
novo regime espanhol. A
imprensa elogiou também o
processo de distensão e de
abertura política na Espa-
nha, atribuindo-o à ação
pessoal de Juan Carlos.

Portugal e

EUA fixam

uso de base

Lisboa — Um acordo que
permite aos Estados Unidos
continuar utilizando até
1983 a base militar de La-
jes, situada no arquipélago
português dos Açores, foi
ontem assinado em Lisboa.
O Secretário de Estado nor.
ite-americano Cyrus Vance,
que firmou a renovação, foi
recebido pelo Presidente
Antônio Raimalho Eanes.

"Debatemos alguns as-
pectos do SALT-2 e o Ge-
neral Eanes manifestou sua
satisfação pela assinatura
do tratado", declarou Van-
ce antes de regressar ontem
a Washington. Acrescen-
tou que problemas energé-
ticos foram também dlscu-
tidos no encontro de hora e
meia no Palácio de Belém.

APOIO À DEMOCRACIA

Vance informou que em
sua escala em Lisboa apro.
veiitou "para confirmar ao
Presidente Eanes nosso for-
te apoio ao bom e crescen-
ifce relacionamento entre
nossos países, e manifesta-
mos nosso interesse e satis.
fação pelo andamento do
processo constitucional por-
tuguês". Afirmou que Por-
tugal "é parte muito impor-
tanite da aiüança ocidental e
todos nós temos o compro-
rnisso de trabalhar para seu
fortalecimento".

A base de Lajes foi cedi-
da aos Estados Unidos em
1946, por um acordo prolon-
gado até 1974. O novo esta-
tuto ontem assinado prevê
uma contrapartida finaneei-
ra de 140 milhões de dóla-
res (Cr$ 3 bilhões 650 mi-¦Ihões), dos quais 80 milhões
serão destinados exclusiva-
mente aos Açores e 60 ml-
Ihões à modernização da
aviação militar portuguesa.
A base está sendo utilizada
por uma esquadrilha de
aviões P-3, especializados na
detecção de sub marlnos.
Dispondo de equipamento
altamente sofisticado, a ba-
se desempenhou papel es-
sencial na ponte-aérea orga-
nizada pelos norte-america-
nos por ocasião do último
conflito mo Oriente Médio.

Seis mil norte-americanos
residem em Lajes, onde vi-
vem cerca de 1 mil 500 tra-
baihadores portugueses. As
relações entre as duas co-
munidades não têm cria Io,
pelo menos oficialmente,
problemas para as autorida-
des locais. Para os açorea-
nos, os Estados Unidos têm
sido o principal país de emi-
gração.

Washington — O Presidente Jimmy
Carter ainda está longe de contar com
a Maioria de dois terços do Senado nor-
te-americano para a ratificação do
Acordo sobre Limitação dc Armamen-
tos Estratégicos (SALT-2) que acaba de
firmar com o Presidente soviético Leo-
nld Brejnev, segundo informou o vice-
líder da Maioria do Partido Democrata,
Alan Cranston.

Para ser ratificado, o tratado
SALT-2 deferá contar com 67 votos dos
100 senadores. No momento, afirmou
Cranston, 58 senadores são favoráveis
à ratificação, 30 estão contra e 12 man-
têm-se indecisos. Adversários do trata-
do afirmaram, contudo, que estão asse-
gurados agora apenas 50 votos favorá-
veis.

Posições contrárias
Os opositores do tratado, como o Se-

nador Henry Jackson (democrata por
Washington) ou Barry Goldwater (re-
publicano por Arizona), qualificaram de"insensatos e desonestos" os propósitos
de Carter. Jackson salientou que o tra-
tado "deverá ser submetido a emendas
para que os Estados Unidos não se con-
vertam numa força menor".

O líder da Maioria republicana no
Senado, Howard Baker, sustentou a
mesma opinião: "Esse tratado não tem

nenhuma possibilidade dc ser ratifica-
do sem emendas". Goldwater acredita(jiie Carter "monte aos norte-america-
nos com respeito à real força dos Esta-
dos Unidos diante da União Soviética.
Votarei contra o SALT-2 unicamente
pela desonestidade do Governo".

O Senador Edward Kennedy ulemo-crata por Massachusetts), que censu-
rou Carter em outras questões, apóia
decididamente o tratado. "A História
julgará rigorosamente o Senado se não
aproveitarmos agora a possibilidade queestá a nosso alcance", destacou Kenne-
dy, acrescentando que o SALT-2 repre-
senta "um passo a mais na direção da
paz mundial e uma garantia contra a
guerra nuclear".

A Comissão dc Relações Exteriores
do Senado está elaborando um detalha-
do programa de audiências e se propõeiniciar o exame público do tratado a 9de julho próximo. Nesse dia, o Secretá-
rio de Estado Cyrus Vance e o Secretá-
rio de Defesa Harold Brown começarão
a expor a posição do Governo sobre oassunto. O presidente da Comissão, oSenador democrata Frank Church, dls-se que Carter conseguiu "um forte im-
pacto no pais", mas ressaltou que ainda
é impossível avaliar a reação do Sena-
do quando o debate sobre o SALT-2
mal começou.

Carter exorta congressistas

Washington — "O tratado SALT-2
é o mais amplo e mais detalhado em
toda a história do controle de arma-
mentos" e a sua não ratificação pelo
Senado norte-americano significará "o
auge da irresponsabilidade", assegurou
o Presidente Jimmy Carter ao discursar
no Congresso.

Carter manifestou-se conciliador ao
dizer "vim aqui com propósitos de pa-
ciência, esperança e também de razão
e responsabilidade", mas suas palavras
seguintes serviram para advertir que a
não ratificação do tratado pode signi-
ficar a ameaça de uma possível guerra
nuclear.

Dar e receber
"A verdade da era nuclear", desta-

cou, "é a de que os Estados Unidos e a
União Soviética precisam conviver em
paz, pois do contrário não poderemosabsolutamente viver. Desde o começo
da História, os destinos dos homens e
das nações foram feitos e desfeitos den-
tro de intermináveis ciclos de guerra e
de paz. Meus concidadãos norte-ameri-
canos, esse padrão de guerra deve ser
agora quebrado para sempre".

Na era da bomba de hidrogênio,
prosseguiu o Presidente, "não existe
mais nenhuma distinção significativa

entre a guerra global e o suicídio glo-bal". Carter evitou cuidadosamente fa-
zer qualquer referência direta às con-
seqüências da introdução de emendas
substanciais ao tratado — um assunto
agora muito delicado devido à irrita-
ção causada em alguns senadores pela
advertência feita pelo Presidente sovié-
tico Leonid Brejnev em Viena contra os
que tentarem modificar o Acordo.

Mas Carter não deixou de tocar
nesse ponto, nas entrelinhas de seu dis-
curso: "As normas do SALT-2 estão en-
trelaçadas pelo dar e receber do proces-
so de negociações. Nenhuma das duas
partes conseguiu tudo o que pretendia.
Mas o conjunto resultante forma um
todo cuidadosamente equilibrado, que
poderá transformar o mundo num lu-
gar mais seguro para ambos os lados".

Além das conseqüências já citadas
muitas vezes pelo Presidente e por seus
assessores em caso da não ratificação
— a intensificação da corrida arma-
mentista, o aumento dos gastos para
a defesa, tensões maiores entre o Leste
e o Oeste, o esforço para Iniciar a f*-
bricação de armas atômicas em outros
países — Carter acrescentou uma ou-
tra: "A rejeiçãó (do Acordo) será um
golpe prejudicial contra a aliança ocl-
dental".

No elevador, a terceira etapa

Viena — A chance veio para Jimmy
Carter dentro do elevador, mal termina-
da, à uma da tarde de domingo, sua reu-
nião relativamente calma com Brejnev,
na Embaixada da União Soviética. Du-
rante o encontro, Carter desfiara um
rosário ambicioso do que poderia resul-
tar de um terceiro tratado de limitação
de armas estratégicas, embora não se ti-
vesse ainda assinado sequer o segundo.

Nem o Presidente Leonid Brejnev
nem seus assessores morderam a isca na
ocasião, mas na descida para o andar
térreo, Brejnev puxou Carter pela man-
ga e pediu que lhe desse, por escrito,
suas idéias sobre o SALT-3.

Reação de interesse

Carter ficou eufórico e no trajeto
para a residência do Embaixador norte-
americano repetiu o incidente para o
Secretário de Estado Cyrus Vance, para
o Secretário de Defesa Harold Brown, e
seus assessores Jody Powell e Hamilton
Jordan. Carter não continha sua alegria
porque Brejnev, pachorrento e com a
saúde abalada, reagiu com visível inte-
resse à sua proposta de continuar as ne-.
gociações sobre o controle de armas. O
resultado é que em poucas horas Brej-
nev recebeu um documento cheio de pro-
postas para novos cortes nos arsenais
nucleares.

O pedido de Brejnev levou. Carter e
seus assessores a acreditarem que os no-
vos limites no número de armas nuclea-
res dos Estados U7iidos e da Uniãq Sovié-
tica poderão entrar em vigor dentro do
prazo/ preifísto pelo tratado SALT-2, que
expira no fim de 1985: para Jimmy Car-
ter, o SALT-3 deixou de ser um castelo
no ar.

Fred Barnes
The Washington Star

O discurso do Presidente Carter so-
bre o futuro SALT-3 foi feito na tercei-
ra rodada das negociações, na Embaixa-
da soviética. Sério, passou imediatamen-
te ao assunto, referindo-se detalhada-
mente às preocupações dos Estados Uni-
dos sobre o arsenal nuclear soviético, e
vice-versa; propôs algumas opções e su-
geriu uma redução drástica do número
dé armas nucleares.

Brejnev, trocando umas palavras a
sotto voce com o Ministro das Relações
Exteriores Andrei Gromyko, interrompeu
Carter para saber sua opinião sobre a
proibição global dos testes nucleares. "E
os franceses e os chineses?", perguntou.

Estes dois países recusaram-se a
endossar uma limitação dos testes com
armas nucleares e Carter mostrou-se
compreensivo quanto à queixa de Brej-
nev, pois afinal de contas os mísseis
franceses e chineses estão apontados pa-ra a União Soviética e não para os Es-
tados Unidos.

.As llh35m, exatamente 31 minutos
depois de abrir a conferência, Carter
declarou encerrado seu discurso. A rea-
ção de Brejnev foi mínima — até a cena
do elevador. "Como sempre", observaram
os assessores de Carter, "os soviéticos
queriam discutir em primeiro lugar tudo
que era ameaçador para eles, deixando
para o fim o que nós julgávamos, perigo-
so para os Estados Unidos".

E, na verdade, Brejnev reclamou, e
não pouco, das armas avançadas piei-
teadas para a Organização do Tratado
do Atlântico Norte, achando-as desne-
cessárias em vista do equilíbrio atual
entre as forças da OTAN e do Pacto de
Varsóvia na Europa.

Brejnev manteve o controle
Viena — O Presidente soviético Leo-

nld Brejnev e sua comitiva "não modi-
ficaram suas posições" durante a confe-
rência do último fim de semana com o
Presidente Jimmy Carter, revelou uma
fonte norte-americana, para quem "em
momento algum houve provas de um diá-
logo real ou de uma autêntica negocia-
ção, com exceção do tema do bombar-
deiro Backfire".

O funcionário disse que .Brejnev,
apesar do delicado estado de saúde, man-
teve sob controle a delegação soviética,
embora parecesse cansado, a ponto de
algumas vezes o intérprete ter difleulda-
des com sua dicção. No jantar de domin-
go à noite, porém, o líder soviético esta-
va animado e bebeu três copos de vinho.

Outras observações da fonte: o Pre-
sldente soviético leu quase tudo o que

tinha a dizer em notas previamente pre-
paradas e passou alguns temas ao Chan-
eeler Andrei Gromyko; Carter, por sua
/ez, conduziu a maior parte da conver-
sação em nome da delegação norte-
americana e utilizou um tom duro em
certos temas, principalmente nos rela-
cionados a conflitos localizados.

Ao contrário do que fez com outros
membros do Politburo presentes — co-
mo Gromyko e o Ministro da Defesa DI-
mitri Ustinov — Brejnev tratou Kons-
tantin Chernenko, que muitos apontam
como seu provável sucessor, como um
mero assessor. De acordo com o funcio-
nário norte-americano, que não quis
identificar-se, Carter acredita ter esta-
belecido com Brejnev um vínculo pessoal,
e os dois Chefes de Estado "se conhe-
cem melhor agora".

Soviéticos nào viram o beijo

Moscou — O beijo que selou o
acordo SALT-2 não foi mostrado pela
imprensa soviética, que preferiu publi-
car fotografias dos Presidentes Leonid
Brejnev e Jimmy Carter sentados e sor-
ridentes, ao assinarem o documento cer-
cados por assessores, em Viena.

Enquanto Carter deve esperar a ra-
tificação do tratado pelo Senado, para
Brejnev não existe esse problema, já
que tem o consentimento automático
do Politburo e do Soviete Supremo. As
divergências, se existentes são resolvi-
das secretamente, nas altas esferas po-
liticas e militares do Kremlin.

Lin
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Somoza já admite que sandinistas podem vencer
Manágua — Pela prlmo;ra

vez, o Presidente Anast^áMo
Somoza Debayle admitiu a
possibilidade de uma vltórlu
militar dos guerrilheiros t'.a
Frente Sandlnlsta de Llb»r-
tação Nacional que há duas
décadas lutam para ellml-
nar o Poder que a ramiita
Somoza mantém na Nicará-
gua há mais de 40 anos.

Em entrevista a uma rode
norte-americana de TV, o
Presidente observou que só
uma solução militar poderia
encerrar a crise no pais e
embora Insistisse que estava
vencendo a luta, observou
que. não podia fingir alegria.

INSEGURANÇA

Até que a vontade ou
a ideologia do povo enl.-a-
qneçam, eles (os sandims-
tas) ganharão ou nós ga-
«liaremos — disse Somoza.

O .senhor considera en-
tão a possibilidade de ser
forçado a deixar o pais? —
perguntou o repórter.

Tudo pode acontecer na
vida — respondeu Somoza,
numa declaração aparente-
mente vaga, mas bastante
significativa quando expreõ-
sa por quem jamais admitiu
hipótese semelhante.

Com sua segurança
pessoal ameaçada, o senhor
não pensaria em renunciar?

Neste caso, eu não pre-
cisaria renunciar. Eles (os
sandinistas) me renuncia-
riam.

Uma alta fonte militar es-
trangeira em Manágua, que
por motivos óbvios pediu
para não ser identificala,
informou ontem que a prio-
ridade da Guarda Nacional
atualmente é limpar a Ca-
pitai, onde vários bairros
permanecem sob controle
dos guerrilheiros. Os milita-
res estariam prontos para
atacar maciçamente essas

_áreasLjuti.lizandQ-avJõesT-ax^itilharla e infantaria bem
armada.

Completada essa missão,
¦ainda segundo o militar ts-
trangelro ("os oficiais oti-
mistas falam em dois dias,
imãs eu calculo uma semana
mo mínimo"), as forças do

Governo se concentrariam
no Sul, onde Já estariam ?no
soldados da Guarda NaCo-
nal em posição de defesa
contra os sandinistas que¦tentam estabelecer um ter-
ritório livre na região, onde
esperam Instalar seu recém-
anunciado Governo provlsó-
rio.

Disse ainda o militar que
membros do Gabinete de So-
moza e oficiais da Guarda•Nacional estão convencidos
de que mesmo em caso de
uma vitória militar do Go-
verno agora, nada impediria
os sandinistas de iniciar ou-
tra ofensiva dentro em bte-
ve. Dai as tentativas "jã
iniciadas" desses grupos ôo-
mozistas em convencer o
Presidente a buscar uma so-
lução política.
FIÉIS AO LADO

Mas o próprio Somoza re-
velou acreditar apenas nu-
ma solução militar e quan-
do se referiu ao enfraqueci-
mento da vontade e da ideo-
•logia dos nlcaraguenses, por
certo se referia à erosão do
apoio ao seu Governo. Mas
este processo vem ocorren-
do há muito tempo, tendo
apenas se acelerado drama-
ticamente de um ano para
cá.

O Presidente vive exces-
sivamente isolado dos nica-
raguenses que não integram
seu círculo imediato de aml-
gos ou membros do Partido
Liberal Nacionalista. Na
mesma entrevista à TV,
quando perguntado sobre
quem era ainda seu amigo,
ele mencionou o Partido e a
Guarda Nacional.

O Governo provisório for-
mado no fim de semana, sob
a forma de uma Junta de
cinco membros, represen-
tando diversos setores da
Oposição nicaraguense, in-
cluindo a FSLN, é a estrutu-
ra alternativa de_ Poder
criada pelo:sandínismo, pa-
ra reconstruir a Nicarágua e
preparar o país para elei-
ções livres.

Através de entrevistas e
comunicados, a FSLN tem
indicado que esse Governo
não pretende ser socialista,
que respeitará a proprie-

Sílio Boccanern
Enviado eipacul

dade e o capital privado na.
cional e estrangeiro que te-
nham ajudado e pretendam
colaborar com a economia
nicaraguense.

Um dos nove membros da
direção nacional, órgão
máximo de liderança san-
dlnlsta, dizia na semana
passada em Manágua que
até a divida externa con-
traida por Somoza será
assumida pelo novo Gover-
mo, num esforço de obter
reconhecimento internado-"mal e ajuda na reconsitru-
ção do pais.

De acordo com depoimen-
tos pessoais de lideres e
comunicados impressos em
nome da FSLN, apenas as
propriedades de Somoza e
seus aliados seriam confis-
cadas imediatamente para
formar, como sugere folheto
recolhido anteontem e m
León, "um patrimônio de
reconstrução nacional" des-
tinado a cobrir "necessida-
des urgentes de todas as
familias afetadas pela guer-
ra", e, a prazo mais longo,"resolver primordialmente a
miséria, o atraso e o desem.
prego das grandes maio-
¦rias". Considerando que os
cálculos sobre as posses de
Somoza variam de 100 mi-
lhões a 500 milhões de dó-
lares, a expropriação de
seus bens não teria apenas
valor simbólico.

Outros pontos de um pro-
grama de Governo pós-so-
anozista ainda sem muitos
detalhes precisos incluem o
desmantelamento da Gnar-
da Nacional e a organiza-
ção de um novo Exército"onde não terão lugar os
militares corruptos e culpa-
dos de crimes contra o po-
vo", havendo lugar apenas
para os militares "que man-
tenham uma postura ativa
de rejeição aos crimes e des-
mandos do somozismo".

Np_plano- externo, o~Go-~
verno provisório realizaria
uma "política exterior inde-
pendente e de não alinha-
mento, que relacione nosso
país com todas as nações
respeitador as da auto de ter-
minação e das relações eco-
nômicas justas e mutua-
mente benéficas".

1.6.,, Ni»,i<iu. Ul'l

Senhores da situação, sa7idinistas capturaram desertores da Guarda Nacional perto de Leon

Líder nega inspiração marxista

No hotel fim da tranqüilidade
Manágua (do Enviado es-

pecial) — Desde ontem, os
hóspedes do Hotel Intercon-
tinental, um dos poucos
oásis de conforto nesta Ca-
pitai assolada pela guerra,
passaram a arrumar as pró-
prias camas, lavar seus ba-
nheiros, trocar lençóis ape-
nas uma vez por semana e
toalhas a cada três dias, en-
quanto tentam comer me-
nos e se organizar melhor
no uso das poucas linhas te-
lefônicas disponíveis.

A decisão foi resultado de
uma reunião emocional dos
35 empregados (entre 300
em tempos normais) que
ainda continuam trabalhan-
do no hotel com mais de 110
jornalistas estrangeiros a
quem pediram ajuda na
execução dos serviços, pois
temiam ter de fechar as
portas por falta de pessoal
e mantimentos.

COOPERAÇÃO

Num encontro planejado
com certo cuidado para evi-
tar a presença dos mais de
100 outros hóspedes não jor-
nalistas, sobretudo minis-
tros, funcionários do Gover-

no e comerciantes ligados
ao regime, é que vieram pa-
ra cá buscar .abrigo diante
dos combates armados nas
ruas de Manágua, os empre-
gados do hotel se manifes-
taram.

— Vocês estão cumprindo
um papel importante no
momento, informando ao'
mundo o que se passa na
Nicarágua — disse aos jor-
nalistas o contador-chefe do
hotel, falando em nome dos
empregados, porque o ge-
rente-geral abandonou o
país com a família. Temos
orgulho de estar servindo a
vocês e pretendemos conti-
nuar a fazê-lo, mas há uma
centena de outros hóspedes
indesejáveis que somos for-
çados a servir e vai ficando
cada dia mais difícil man-
ter os serviços habituais
com tão poucos empregados,
já exaustos de trabalho e
querendo ver suas famílias.

O engenheiro do hotel In-
formou que o último andar
do prédio já estava ocupado
pela Guarda Nacional, como
proteção aos hóspedes do
Governo e ao escritório pre-¦ sidencial vizinfio, havendo
temores de que algum em-

pregado pudesse Inspirar a
ira de algum funcionário so-
mozista e acabar preso.— Se um dos nossos for
preso — disse o engenheiro.

fechamos o hotel na ho-
ra.

Os jornalistas concorda-
ram em assumir uma série
de tarefas na manutenção
dos próprios quartos e limi-
tar suas refeições — já em
buffet para mobilizar menos
empregados — a duas, para
mão exaurir os estoques de-
crescentes de suprimentos.

Preocupação maior dos re-
pórteres, entretanto, é a
possível perda do local em
si como base de ação, cen-
tro de comunicação (precá-
rio, mas ainda operante) e .
ponto estratégico de obser-
vação, pois está a 100 me-
tros do escritório presiden-
ciai.

Transferir-se para qual-
quer outro hotel da cidade

e praticamente só existe
mais um em condições mi-
nimas de funcionamento —
significaria isolar-se dos
acontecimentos numa Capi-
tal onde o deslocamento é
cada dia mais difícil.

Manágua — Moisés Hassan —
integrante do Governo provisó-
rio nicaraguense criado pela
Frente Sandinista em Costa Ri-
ca — afirmou que não é marxis-
ta e que seu país "nâo è uma no-
va Cuba". Ao conceder entrevis-
ta em Manágua ao Le Monde,
The New York Times e The
Guardian, Hassan disse que o
Governo provisório quer ter re-
lações com todos os paises e que
o povo da Nicarágua escolherá
uma solução nicaraguense para
o país.

Júlio López, José Antônio
Llanero (do Movimento Povo
Unido), Joaquim Chamorro e
Carlos Nwiez, também partici-
param da entrevista onde afir-
mam que a ofensiva final con-
tra Somoza será lançada breve-
mente.

Apoio popular
Segundo os entrevistados, a

zona de luta é defendida por tro-
pas recrutadas no local, e a zona
liberada pelos elementos mais
bem treinados da Frente, e pe-
los mais bem armados. A Guar-
da Nacional não conseguiu^ até
o momento destruir as barrica-
das levantadas nessa zona cen-
trai. Os soldados da Guarda der-
rubam as barricadas da região
periférica durante o dia, mas
abandonam em seguida a área
porque não lutam durante a noi-
te.

"Uma situação como esta
não seria possível se a popula-
ção não nos apoiasse maciça-
mente. E' graças à população
que conseguimos construir ¦ em
uma ou duas noites um número
tão elevado de barricadas". Os
sandinistas disseram também
que é "em nome desse apoio po-
pular" que lançam um apelo a
todos os países do mundo para
que reconheçam o Governo pro-
visório.

"Acreditamos" — afirmam
— "que não existe nenhum Pre-

sldente eleito em todo o mundo
que seja capaz de bombardear,
de utilizar sua artilharia contra
as cidades de seu pais, habita-
das por uma população civil in-
defesa. Não existe situação equi-
valente no mundo contemporu-
neo".

Como vêem a situação mili-
tar?

¦ Esta Insurreição é a fase fi-
nal e o regime de Somoza se
desmorona. A Guarda Nacional

, não conseguiu nenhum sucesso
militar depois dessa última
ofensiva. Demonstrou sua inca-
pacidade e que os soldados estão
com meáo. Ela se sustenta ain-
da graças a seus meios técnicos
— sua posição é totalmente de-
fensiva em Manágua e a tenta-
tiva de contra-ataque é um /ra-
casso. A queda de León, e prati-
camente de Matagalpa, o avan-
ço de nossas tropas no Sul do
pais, são fatos reais. Ainda não
lançamos nossa ofensiva final,
mas ela será lançada em breve.

Aceitariam negociar com
Somoza?

O regime . de Somoza se
aproveita atualmente do equi-
librio de forças para buscar uma
solução externa — a da OEA,
por exemplo. Deixar que forças
estrangeiras intervenham com o
pretexto de pacificar a nação
seria zombar de nosso povo. Se
tiver que haver uma negociação
ela será feita ?io quadro da luta
atual.

Como agirá o Governo pro-
visório no caso de uma vitória?

Os detalhes ainda não fo-
ram definidos. Haverá junto do
Governo provisório um Conse-
lho de Estado de 20 a 30 mem-
bros que serão escolhidos entre
as pessoas que participaram ati-
vãmente da insurreição. Sua
função será legislativa, e have-
rá também pessoas encarregadas
de ocupar as funções dos atuais
ministros do regime.

Marie Carron
Ia Monda

Haverá no Governo provisó-
rio, pessoas que não são ligadas
à Frente nem ao MPU, mas que
terão um papel importante. Sa-
bemos que para a tarefa da re-
construção precisaremos da par-
ticipação ativa de todos os ele-
mentos do pais. O nosso será um
Governo de união nacional.

^

A Frente ocupará um lugar
privilegiado?

Esta é a revolução do povo
nicaraguense que considera a
Frente como sua vanguarda na
luta. E' portanto, normal que a
Frente esteja em Maioria no
Governo provisório.

Qual será o destino reserva-
do à Guarda Nacional?

O ardor com que eles se en-
tregam à batalha se explica, em
parte, porque eles acreditam
que, no caso de derrota, não se-
rão poupados. Temos que esta-
belecer uma diferença dentro
da Guarda. Há os soldados que
não participaram dos assassina-
tos, das torturas e das ações ex-
tremas de que a Guarda é cul-
pada. Sabemos que somos um
pais pobre e que todos procuram
se alimentar e alimentar suas
familias. Estes poderão perma-
necer dentro da Guarda Nacio-
nal, mas os outros, os que assas-
sinaram e torturaram, conhece-
rão a justiça do povo.

Moisés Hassan acrescenta:"Não sou marxista. Talvez pasr
sam dizer que sou socialista.
Pouco a pouco as posições poli-
ticas se esclarecerão e então se-
rá o povo nicaraguense que es-
colherá. Não se trata ie uma
nova Cuba, mas sim de uma so-
lução nicaraguense. Queremos
ter relações amistosas com todos
os paises — é claro que com um
Governo como o de Pinochet se-
rá difícil, mas queremos relações
com os Estados Unidos, e isto é
possível. Ninguém tem nada a
temer: somos um pequeno pais e
para reconstrui-lo precisaremos
de toda ajuda possível".

León será Capital provisória Chanceleres se reúnem amanhã
San José — A mesma

León onde nasceu o Gene-
ral Anastásio Somoza e hoje
a mais importante cidade
da Nicarágua em poder dos
sandinistas será a sede pro-
visória do Governo de Re-
construção Nacional, anun-
ciaram ontem na Capital
costarriquenha dois mem-
bros da Junta que se prepa-
ra para assumir o comando
da nação, tão logo Somoza
caia.

Para o escritor Sérgio Ra-
mírez Mercado, represen-
tante na Junta do Grupo
dos 12, "Somoza está no fim,
ninguém mais lhe dá aten-
ção, ele já não manda na
Nicarágua". Ele acrescentou

que o Governo de León se-
rá anunciado "nas próximas
horas".

A PRIMEIRA

Ó escritor disse ainda que,
tendo em León sua Capital
provisória, o Governo de
Reconstrução Nacional fará
constituir em outras cida-
des controladas pela oposl-
ção novos Governos muni-
clpals que se subordinarão
à Junta de cinco integran-
tes.

Violeta Barrlos de Cha-
morro, também da Junta,
previu que um período mui-
to longo antecederá a reall-
zação de eleições na Nica-

rágua, quando lhe pergun-
taram se a Junta marcaria
eleições e em que prazo isso
aconteceria."Nunca tivemos eleições
livres no pais. A Junta go-
vernante terá de trabalhar
arduamente, começando por
ensinar ao povo o que sig-
nifica eleição livre. E isso
não se dá da noite para o
dia".

Até que o novo Governo
tome posse em León, as es-
truturas já existentes con-
tinuarão subordinadas às
direções militar e política
da Frente Sandinista de
Libertação Nacional, con-
cluiu Ramírez Mercado.

Washington — A pedido dos
Estados Unidos, foi adiado para
amanhã, às 15h, o reinicio dos tra-
balhos da Conferência de Chance-
leres da OEA, com o objetivo de en-
contrar soluções para a crise que
afeta a Nicarágua. O Governo de
Reconstrução Nacional, formado
em San José da Costa Rica e que
nas próximas horas se instalará em
León, anunciou que não aceitará
intervenção estrangeira no país.

A Frente Sandinista fez, por
sua vez, um apelo às nações amigas
(Venezuela, Colômbia, Equador,
Peru, Bolívia, México e Panamá,

por enquanto) no sentido de que
rejeitem "manobras empreendidas
pelos Estados Unidos para criar
uma comissão pacificadora" en-
carregada de intervir no país.

Não intervenção
O porta-voz do Departamento

de Estado, Jill Schucker, disse que
os Estados Unidos têm esperança de
que a OEA ache uma "solução po-
litlca pacífica" e descartou a pos-
sibilidade de intervenção militar

"do tipo efetuado em 1965 na Re-
pública Dominicana"."Acreditamos que o problema• nicaraguense tem de ser resolvido
por meio do estabelecimento de um
Governo representativo de base am-
pia e que os integrantes do anun-
ciado Governo provisório desempe-
nharão claramente um papel no de-
senvolvimento da eventual solução
política", continuou Schucker.

Comenta-se que talvez o Secre-
tário de Estado Cyrus Vance pre-
sida a delegação americana e que
cerca de 12 Chanceleres virão a
Washington para a reunião.

Brasil avalia nova situação

Brasileiros aguardam transportes!
Manágua (do Enviado

Especial) — Um novo grupo
de brasileiros está refugiado
na Embaixada do Brasil
nesta Capital, aguardando
os resultados das negocia-
ções do Embaixador Quinti-
no Deseta para transporta-
los para fora da Nicarágua,
possivelmente em vôo co-
mercial.

Segundo informações do
diplomata, já existem três
mulheres sob sua proteção
(Ana Maria Miranda, Maria
de Fátima de Bolanos e Ma-
ria Angélica Harrison),
acompanhadas de oito cri-

ancas cujos nomes o Em-
báixador não tinha. Afir-
mou ainda que através de
telefonemas já preparou
uma lista de outros brasilel-
ros que o têm contactado
em busca de abrigo na Em-
baixada, diante da luta que
se desenrola na Capital.
APROVAÇÃO

O novo grupo ainda fora
da sede diplomática inclui
Maria das Graças de Roble-
do, Maria Filomena de Pa-
lácio, Maria Isabel Tukler,
Inês Wettstein, Eliseu Tor-
res Dornelles e José Signo-

rett Lira, acompanhados de
um número indeterminado
de crianças.

Deseta explicou que já
informou ao liamarati so-
bre a situação e que recebeu
aprovação para suas nego-
ciações com a Cruz Verme-
lha para ter um comboio de
proteção da Embaixada ao
aeroporto internacional, de
onde o grupo embarcaria
em vôo regular da única
empresa aérea ainda ope-
rando neste país — Linhas
Aéreas Nicaraguenses (La-
nica), de propriedade de
Somoza.

Brasília — "O Brasil não teria
motivos para não reconhecer um
Governo sandinista, na eyentuall-
dade de os rebeldes nicaraguenses
atenderem às exigências da praxe
Internacional do reconhecimento",
afirmou o porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores, Conse-
lheiro Bernardo Pericás.

Informou-se também que o Mi-
nistro do Exterior, Ramiro Saraiva
Guerreiro, não participará da reu-
nião de consulta dos Chanceleres
da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), que será aberta
amanhã, em Washington, para de-
bater o problema [ da Nicarágua.
Saraiva Guerreiro considera sua
presença "não indispensável" e a
chefia da delegação brasileira ca-
berá ao Embaixador Alarlco Silvei-
ra Júnior.

Os três requisitos exigidos pa-
ra o reconhecimento de um Gover-
no são: efetivo controle do terri-
tório nacional, constituição do no-
vo Governo e o compromisso de res-
peitar as obrigações internacionais
do pais. Assim, na hipótese de os
sandinistas conseguirem atingir
essas três exigências básicas, o seu
-Governo será reconhecido pelo
Brasil.

Apesar dessa posição hipoté-
tica revelar uma relativa flexibi-
lidade na posição brasileira, no
plano concreto ela não mudou on-
tem, apesar da dinâmica política
que vem cercando a guerra civil
nicaraguense na apreciação pelos
diversos paises integrantes do sis-
tema interamericano.

O Governo brasileiro não fez
nenhum comentário sobre a nova
posição dos Estados Unidos, que,
segundo declarações do porta-voz
do Departamento de Estado, reco-
nheceram o direito de a Frente
Sandinista de Libertação Nacional
participar das negociações pela paz
na Nicarágua.

Igualmente, o Brasil manteve
completo silêncio sobre a declara-
ção do "estado de beligerancia" na
Nicarágua, feita pelos paises Inte-
grantes do Pacto Andino. O porta-
voz Pericás explicou que "o Brr
entende que sua posição no conti-
nente não lhe dá o direito especial
de opinar sobre problemas dos ou-
tros"; afirmou também que o Bra-

t sil "não se julga entre os paises
mais diretamente envolvidos com
a questão nicaraguense".

Distúrbios
matam um
no Panamá

Cidade do Panamá — Gra-
ves distúrbios, que se pro-
longaram por mais de seis
horas na Capital do Pana-
má. provocaram a morte do
uma pessoa, vários feridos
incêndios em veículos c a
destruição de multas lojas,
Forças da Guarda Nacional
policiam a.s ruas principais
para evitar a repetição das
manifestações antigoverna-
mentais.

Foi a terceira vez nessa
semana que ocorreram cho-
quês sérios, depois que a
Guarda Nacional reprimiu
manifestações contra o Go-
verno organizadas por es-
tudantes que protestam con-
tra o aumento recente do
preço da gasolina, a eleva-
ção do custo de vida e a vio-
léncia da polícia.

REVOLTAS

O primeiro motim ocor-
reu segunda-feira e mais de
60 veículos sofreram danos
consideráveis. O segundo
distúrbio, no dia seguinte,
foi na cidade de Cólon, a
segunda em importância no
pais e a 78 quilômetros da
Capital, estudantes ataca-
ram carros e repartições pú-
blicas e uma mulher morreu
com um tiro na cabeça.

Durante o terceiro distúr-
bio, o mais grave de todos,
dezenas de veículos foram
totalmente destruídos; mi-
lhares de estudantes corre-
ram pelas ruas, quebrando
parquímetros, telefones pú-
blicos e atacando lojas e re-
partições do Governo. O Pre-
sidente Aristides Royo de-
nunciou os "atos de vanda-
lismo" e afirmou que os
distúrbios são provocados
por "subversivos fascistas".

O Presidente advertiu ain-
da que não permitirá mais
violências e que já deu "or-
dens precisas à Guarda Na-
cional para, dentro da mar-
gem de respeito à Constitui-
ção e ãs leis" impedir a re-
petição das manifestações.

A. Latina
eleva gastos
militares

Nova Iorque — O Chile
superou a barreira do bilhão
e passou a ter o maior orça-
mento militar de toda a
América Latina, em 1978,
depois do Brasil. Juntos,
Brasil (1.9), Chile (2.°) e
Argentina (3.°) detêm 62%
dos gastos militares do he-
misfério — com exceção dos
Estados Unidos.

O Brasil, segundo o Instl-
tuto de Investigações sobre
a Paz, com sede em Esto-
colmo, gastou em 1978, 1
bilhão 306 milhões de dó-
lares em armas, seguido pe-
Io Chile, com 1 bilhão 284
milhões de dólares, e pela
Argentina, com 827 milhões
de dólares.

Os gastos, militares chlle-
nos cresceram dessa manei-
ra em virtude da crise do
canal de Beagle em que se
envolveram os Governos de
Santiago e Buenos Aires e
que teve sua fase mais agu-
da no ano passado. O total
de gastos militares da Amé-
rica Latina somou em 1978
quase 5 bilhões 500 milhões
de dólares, o equivalente a
14% dos gastos bélicos de
todo o Terceiro Mundo.

Argentina
reabre o
caso Prats

Santiago — A Justiça ar-
gentina reabriu o caso do
assassínio do ex-Comandan-
te do Exército chileno, Ge-
neral Carlos Prats, morto
num bairro de Buenos Aires
em 1974, com um pedido pa-
ra que o ex-agente do ser-
viço secreto chileno Michael
Townley, preso em Washing-
ton, responda a um questio-
nário sobre seu possível en-
volvimento no caso.

Townley está cumprindo
pena de 10 anos pela morte
do ex-chanceler chileno Or-
lando Letelier, morto em
Washington há três anos, e
fez algumas revelações du-
rante o julgaimento que dei-
xaram entrever a participa-
ção de agentes secretos chi-
lenos no assassinio de Prats
e sua mulher Sofia.

O General Carlos Prats
González foi Comandante-
Chefe do Exército chileno e
Ministro do Interior duran-
te o Governo de Salvador
Allende, derrubado em 197?.
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Somoza já admite que sandinistas podem vencer
Manágua — Pela primeira

vez, o Presidente Anastá-slo
Somoza Dcbayle admitiu a
possibilidade de uma vitória
militar do.s guerrilheiros da
Frente Sandinista de Lib**r-
taçào Nacional que há duas
décadas lutam para cllml-
nar o Poder que a família
Somoza mantém na Nlcará-
gua há mais de 40 anos.

Em entrevista a uma ride
norte-americana de TV, o
Presidente observou que só
uma solução militar podei ia
encerrar a crise no pais e
embora Insistisse que estava
vencendo a luta, observou
que não podia fingir alegria.

INSEGURANÇA

Até que a vontade ou
a Ideologia do povo enf.-i-
qtieçam, eles (os sandinis-
tas) ganharão ou nós ga-
nharemos — disse Somoza.

O senhor considera en-
tão a possibilidade de ser
forçado a deixar o pais? —
perguntou o repórter.

Tudo pode acontecer na
vida — respondeu Somoza,
numa declaração aparente-
mente vaga, mas bastante
significativa quando expres-
sa por quem jamais admitiu
hipótese semelhante.

Com sua segurança
pessoal ameaçada, o sennor
nào pensaria em renunciar?

Neste caso, eu não pre-
cisaria renunciar. Eles (os
sandinistas) me renuncia-
riam.

Uma alta fonte militar es-
trangeira em Manágua, qu*3
por motivos óbvios pediu
para não ser identificada,
informou ontem que a prio-
ridade da Guarda Nacional
atualmente é limpar a Ca-
pitai, onde vários bairros
permanecem sob controle
dos guerrilheiros. Os milita-
res estariam prontos para
atacar maciçamente essas
áreas, utilizando aviões, ar-
itilharla e Infantaria bem
armada.

Completada essa missão,
ainda segundo o militar ts-
trangelro ("os oficiais oti-
mistas falam em dois dias,
mas eu calculo uma semana
no mínimo"), as forças do

Governo se concentrariam
no Sul, onde já estariam ?no
soldados da Guarda Naco-
nal cm posição de defesa
contra os sandinistas que¦tentam estabelecer um t<sr-
rilório livre na região, onde
esperam Instalar seu rosem-
anunciado Governo provlsó-
rio.

Disse ainda o militar que
membros do Gabinete de So-
moza e oficiais da Guarda
Nacional estão convencidos
de que mesmo em caso de
uma vitória militar do Go-
verno agora, nada Impediria
os sandinistas de iniciar ou-
tra ofensiva dentro em bie-
ve. Dai as tentativas "já
iniciadas" desses grupos úo-
mozistas em convencer o
Presidente a buscar uma so-
lução política.
FIÉIS AO LADO

Mas o próprio Somoza re-
velou acreditar apenas nu-
ma solução militar e quan-
do se referiu ao enfraqueci-
mento da von< ade e da ideó-
logia dos nicaraguenses, por
certo se referia à erosão do
apoio ao seu Governo. Mas
este processo vem ocorren-
do há muito tempo, tendo
apenas se acelerado drama-
ticamente de um ano para
icá.

O Presidente vive exces-
sivamente isolado dos nica-
raguenses que não integram
seu circulo imediato de ami-
gos ou membros do Partido
Liberal Nacionalista. Na
mesma entrevista à TV,
quando perguntado sobre
quem era ainda seu amigo,
ele mencionou o Partido e a
Guarda Nacional.

O Governo prpvisório for-
mado no fim de semana, sob
a forma de uma Junta de
cinco membros, represen-
tando diversos setores da
Oposição nicaraguense, in-
cluindo a FSLN, é a estrutu-
ra alternativa de Poder
criada pelo sandinismo pa-
ra reconstruir a Nicarágua e
preparar o pais para elei-
ções livres.

Através de entrevistas e
comunicados, a FSLN tem
indicado que esse Governo
não pretende ser socialista,
que respeitará a proprie-

Silio Boccancra
Enviado aipeetal

dade e o capital privado na.
cional c estrangeiro que te-
nham ajudado e pretendam
colaborar com a economia
nicaraguense.

Um dos nove membros da
direção nacional, ó r g à o
máximo de liderança san-
dtnlsta, dizia na semana
passada em Manágua que
até a dívida externa con-
traída por Somoza será
assumida pelo novo Gover-
no, num esforço de obter
reconhecimento Internacio-
nal e ajuda na reconstru-
ção do pais.

De acordo com depoimen-
tos pessoais de lideres e
comunicados impressos em
nome da FSLN, apenas as
propriedades de Somoza e
seus aliados seriam confls-
cadas imediatamente para
formar, como sugere folheto
recolhido anteontem e m
León, "um patrimônio de
reconstrução nacional" des-
tinado a cobrir "necessida-
des urgentes de todas as
famílias afetadas pela guer-
ra", e, a prazo mais longo,"resolver primordialmente a
miséria, o atraso e o desem.
prego das grandes maio-
rias". Considerando que os
cálculos sobre as posses de
Somoza variam de 100 mi-
lhões a 500 milhões de dó-
lares, a exproprlaçâo de
seus bens não teria apenas
valor simbólico.

Outros pontos de um pro-
grama de Governo pós-so-
mozista ainda sem muitos
detalhes precisos incluem o
desmantelamento da Guar-
da Nacional e a organiza-
ção de um novo Exército"onde não terão lugar os
militares corruptos e culpa-
dos de crimes contra o po-
vo", havendo lugar apenas
para os militares "que man-
tenham uma postura ativa
de rejeição aos crimes e des-
mandos do somozismo".

No plano externo, o Go-
verno provisório realizaria
uma "política exterior inde-
pendente e de não alinha-
mento, que relacione nosso
pais com todas as nações
respeitadoras da autodeter-
minação e das relações eco-
nômicas justas e mutua-
mente benéficas".

Iten, Nlcirtrjui/U'1

No hotel fim da tranqüilidade
Manágua (do Enviado es-

pecial) — Desde ontem, os
hóspedes do Hotel Intercon-
tinental, um dos poucos
oásis de conforto nesta Ca-
pitai assolada pela guerra,
passaram a arrumar as pró-
prias camas, lavar seus ba-
nheiros, trocar lençóis ape-
nas uma vez por semana e
toalhas a cada três dias, en-
quanto tentam comer me-
nos e se organizar melhor
no uso das poucas linhas te-
lefônicas disponíveis.

A decisão foi resultado de
uma reunião emocional dos
35 empregados (entre 300
em tempos normais) que
ainda continuam trabalhan-
do no hotel com mais de 110
jornalistas estrangeiros a
quem pediram ajuda na
execução dos serviços, pois
temiam ter de fechar as
portas por falta de pessoal
e mantimentos.

COOPERAÇÃO

Num encontro planejado
com certo cuidado para evi-

' tar a presença dos mais de
100 outros hóspedes não jor-
nalistas, sobretudo minis-
tros, funcionários do Gover-

no e comerciantes ligados
ao regime, e que vieram pa-
ra cá buscar abrigo diante
dos combates armados nas
ruas de Manágua, os empre-
gados do hotel se manifes-
taram.

— Vocês estão cumprindo
um papel importante no
momento, informando ao
mundo o que se passa na
Nicarágua — disse aos jor-
nalistas o contador-chefe do
hotel, falando em nome dos
empregados, porque o ge-
rente-geral abandonou o
pais com a família. Temos
orgulho de estar servindo a
vocês e pretendemos conti-
nuar a fazê-lo, mas há uma
centena de outros hóspedes
indesejáveis que somos for-
çados a servir e vai ficando
cada dia mais difícil man-
ter os serviços habituais
com tão poucos empregados,
já exaustos de trabalho e
querendo ver suas famílias.

O engenheiro do hotel In-
formou que o último andar
do prédio já estava ocupado
pela Guarda Nacional, como
proteção aos hóspedes do
Governo e ao escritório pre-
sidencial vizinho, havendo
temores de que algum em-

pregado pudesse Inspirar a
ira de algum funcionário so-
mozista e acabar preso.— Se um dos nossos for
preso — disse o engenheiro

fechamos o hotel na ho-
ra.

Os jornalistas concorda-
ram em assumir uma série
de tarefas na manutenção
dos próprios quartos e liml-
tar suas refeições — já em
buffet para mobilizar menos
empregados — a duas, para
não exaurir os estoques de-
crescentes de suprimentos.

Preocupação maior dos re-
pórteres, entretanto, é a
possível perda do local em
si como base de ação, cen-
tro de comunicação (precá-
rio, mas ainda operante) e
ponto estratégico de obser-
vação, pois está a 100 me-
tros do escritório presiden-
ciai.

Transferir-se para qual-
quer outro hotel da cidade

e praticamente só existe
mais um em condições mi-
nimas de funcionamento —
significaria isolar-se dos
acontecimentos numa Capi-
tal onde o deslocamento é
cada dia mais difícil.

León será Capital provisória.
San José — A mesma

León onde nasceu o Gene-
ral Anastasio Somoza e hoje
a mais importante cidade
da Nicarágua em poder dos
sandinistas será a sede pro-
visórla do Governo de Re-
construção Nacional, anun-
ciaram ontem na Capital
costarriquenha dois mem-
bros da Junta que se prepa-
ra para assumir o comando
da nação, tão logo Somoza
caia.

Para o escritor Sérgio Ra-
mirez Mercado, represen-
tante na Junta do Grupo
dos 12, "Somoza está no fim,
ninguém mais lhe dá ateu-
,;ão, ele já não manda na¦íicarágua". Ele acrescentou

que o Governo de León se-
rá anunciado "nas próximas
horas".

A PRIMEIRA

O escritor disse ainda que,
tendo em León sua Capital
provisória, o Governo de
Reconstrução Nacional fará
constituir em outras cida-
des controladas pela oposl-
ção novos Governos muni-
cipals que se subordinarão
à Junta de cinco integran-
tes.

Violeta Barrlos de Cha-
morro, também da Junta,
previu que um periodo mui-
to longo antecederá a reali-
zação de eleições na Nica-

rágua, quando lhe pergun-
taram se a Junta marcaria
eleições e em que prazo isso
aconteceria."Nunca tivemos eleições
livres no pais. A Junta go-
vernante terá de trabalhar
arduamente, começando por
ensinar ao povo o que sig-
nifica eleição livre. E isso
não se dá da noite para o
dia".

Até que o novo Governo
tome posse em León, as es-
truturas já existentes con-
tinuarão subordinadas às
direções militar e política
da Frente Sandinista de
Libertação Nacional, con-
cluiu Ramírez Mercado.

Brasileiros aguardam transportes
'Manágua (do Enviado

Especial! — Um novo grupo
de brasileiros está refugiado
na Embaixada do Brasil
nesta Capital, aguardando
os resultados das negocia-
ções do Embaixador Quinti-
no Deseta para transporta-
los para fora da Nicarágua,
possivelmente em vôo co-
mercial.

Segundo informações do
diplomata, já existem três
mulheres sob sua proteção
(Ana Maria Miranda, Maria
de Fátima de Bolanos e Ma-
ria Angélica Harrison),
acompanhadas de oito cri-

ancas cujos nomes o Em-
baixador não tinha. Afir-
mou ainda que através de
telefonemas já preparou
uma lista de outros brasilei-
ros que o têm contactado
em busca de abrigo na Em-
baixada, diante da luta que
se desenrola na Capital.
APROVAÇÃO

O novo grupo ainda fora
da sede diplomática inclui
Maria das Graças de Roble-
do, Maria Filomena de Pa-
lácio, Maria Isabel Tukler,
Inês Wettstein, Eliseu Tor-
res Dornelles e José Signo-

rett Lira, acompanhados de
um número indeterminado
de crianças.

Deseta explicou que já
Informou ao Itamarati so-
bre a situação e que recebeu
aprovação para suas nego-
ciações com a Cruz Verme-
lha para ter um comboio de
proteção da Embaixada ao
aeroporto internacional, de
onde o grupo embarcaria
em vôo regular da única
empresa aérea ainda ope-
rando neste país — Linhas
Aéreas Nicaraguenses (La-
nica), de propriedade de
Somoza.
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Senhores da situação, sandinistas capturaram desertores da Guarda Nacional verto áe León

Líder nega inspiração marxista ¦^

Manágua — Moisés Hassan —
integrante do Governo provisó-
rio nicaraguense criado pela
Frente Sandinista em Costa Ri-
ca — afirmou que não c marxis-
ta e que seu pais "não é uma no-
va Cuba". Ao conceder entrevis-
ta em Manágua ao Le Monde,
The New York Times e The
Guardian, Hassan disse que o
Governo provisório quer ter re-
lações com todos os países e que
o povo da Nicarágua escolherá
uma solução nicaraguense para
o pais,

Júlio López, José Antônio
Llanero (do Movimento Povo
Unido), Joaquim Chamorro e
Carlos Nunez, também partici-
param da entrevista onde afir-
mam que a ofensiva final con-
tra Somoza será lançada breve-
mente.

Apoio popular
Segundo os entrevistados, o

zona de luta é defendida por tro-
pas recrutadas no local, e a zona
liberada pelos elementos mais
bem treinados da Frente, e pe-
los mais bem armados. A Guar-
da Nacional não conseguiu até
o momento destruir as barrica-
das levantadas nessa zona cen-
trai. Os soldados da Guarda der-
rubam as barricadas da região
periférica durante o dia, 7iias
abandonam em seguida a área
porque não lutam durante a noi-
te.

"Uma situação como esta
não seria possível se a popula-
ção não nos apoiasse maciça-
mente. E' graças à população
que conseguimos construir em
uma ou duas noites um número
tão elevado de barricadas". Os
sandinistas disseram também

*que é "em nome desse apoio po-
pular" que lançam um apelo a
todos os países do mundo para
que reconheçam o Governo pro-
visório.

"Acreditamos" — afirmam
— "que não existe nenhum Pre-

sidente eleito em todo o mundo
que seja capaz de bombardear,
de utilizar sua artilharia contra
as cidades de seu país, habita-
das por uma população civil in-
defesa. Não existe situação equi-
valente no mundo contempora-
neo".

Como vêem a situação mili-
tar?

Esta insurreição é a fase fi-
nal e o regime de Somoza se
desmorona. A Guarda Nacional
não conseguiu nenhum sucesso
militar depois dessa última
ofensiva. Demonstrou sua inca-
pacidade e que os soldados estão
com medo. Ela se sustenta ain-
da graças a seus meios técnicos
— sua posição é totalmente de-
fensiva em Manágua e a tenta-
tiva de contra-ataque é um fra-
casso. A queda de León, e prati-
camente de Matagalpa, o avan-
ço de 7iossas tropas no Sul do
pais, são fatos reais. Ainda não
lançamos nossa ofensiva final,
mas ela será lançada em breve.

Aceitariam negociar com
Somoza?

O regime de Somoza se
aproveita atualmente do equi-
líbrio de forças para buscar uma
solução externa — a da OEA,
por exemplo. Deixar que forças
estrangeiras i7itervenham com o
pretexto de pacificar a nação
seria zombar de nosso povo. Se
tiver que haver uma negociação
ela será feita no quadro da luta

. atual.
Como agirá o Governo pro-

visório no caso de uma vitória?
Os detalhes ainda não fo-

ram definidos. Haverá junto do
Governo provisório um Conse-
lho de Estado de 20 a 30 mem-
bros que serão escolhidos entre
as pessoas que participaram ati-
vãmente da insurreição. Sua
função será legislativa, e h,ave-
rá também pessoas encarregadas
de ocupar as funções dos atuais
ministros do regime.

Márie Carron
Le Monde

Haverá no Governo provlsó-
rio, pessoas que não são ligadas
à Frente nem ao MPU, mas que
terão um papel importante. Sa-
bemos que para a tarefa da re-
construção precisaremos da par-
ticipação ativa de todos os ele-
mentos do pais. O nosso será um
Governo de união nacional.

A Frente ocupará um lugar
privilegiado?

Esta é a revolução do povo
nicaraguense que considera a
Frente como sua vanguarda na
luta. E' portanto, normal que a
Frente esteja em Maioria no
Governo provisório.

Qual será o destino reserva-
do à Guarda Nacional?

O ardor com que eles se en-
tregam à batalha se explica, em
parte, porque eles acreditam
que, no caso de derrota, não se-
rão poupados. Temos que esta-
belecer uma diferença dentro
da Guarda. Há os soldados que
não participaram dos assassina-
tos, das torturas e das ações ex-
tremas de que a Guarda é cul-
pada. Sabeinos que somos um
pais pobre e que todos procuram
se alimentar e alimentar suas
famílias. Estes poderão perma-
necer dentro da Guarda Nacio-
nal, mas os outros, os que assas-
sinaram e torturaram, conhece-
rão a justiça do povo.

Moisés Hassan acrescenta:"Não sou marxista. Talvez pos-
sam dizer que sou socialista.
Pouco a pouco as posições poli-
ticas se esclarecerão e então se-
rá o povo nicaraguense que es-
colherá. Não se trata de uma
nova Cuba, mas sim de uma so-
lução nicaraguense. Queremos
ter relações amistosas com todos
os paises — é claro que com um
Governo como o de Pinochet se-
rá difícil, mas queremos relações
com os Estados Unidos, e isto é
possível. Ninguém tem nada a
temer: somos um pequeno pais e
para reconstruí-lo precisaremos
de toda ajuda possível".

Chanceleres se reúnem amanhã
Washington — A pedido dos

Estados Unidos, foi adiado para
amanhã, às 15h, o reinicio dos tra-
balhos da Conferência de Chance-
leres da OEA, com o objetivo de en-
contrar soluções para a crise que
afeta a Nicarágua. O Governo de
Reconstrução Nacional, formado
em San José da Costa Rica e que
nas próximas horas se instalará em
León, anunciou que não aceitará
intervenção estrangeira no país.

A Frente Sandinista fez, por
sua vez, um apelo às 7iações amigas
(Venezuela, Colômbia, Equador,
Peru, Bolívia, México e Panamá,

por enquanto) no sentido de que
rejeitem "manobras empreendidas'pelos Estados Unidos para criar
uma comissão pacificadpra" en-
carregada de intervir no pais.

Não intervenção
O porta-voz do Departamento

de Estado, Jill Schucker, disse que
os Estados Unidos têm esperança de
que a OEA ache uma "solução po-
lítica pacífica" e descartou a pos-
sibilidade de intervenção militar

"do tipo efetuado em 1965 na Re-
pública Dominicana"."Acreditamos que o problema
nicaraguense tem de ser resolvido
por meio do estabelecimento de um
Governo representativo de base am-
pia e que os integrantes do anun-
ciado Governo provisório desempe-
nharão claramente um papel no de-
senvolvimento da eventual solução
política", continuou Schucker.

Comenta-se que talvez o Secre-
tário de Estado Cyrus Vance pre-
sida a delegação americana e que
cerca de 12 Chanceleres virão a
Washington para a reunião.

Brasil avalia nova situação
Brasília — "O Brasil não teria

motivos para não reconhecer um
Governo sandinista, na eventuall-
dade de os rebeldes nicaraguenses
atenderem às exigências da praxe
internacional do reconhecimento",
afirmou o porta-voz do Ministério
das Relações Exteriores, Conse-
lheiro Bernardo Pericás.

Informou-se também que o Mi
nistro do Exterior, Ramiro Saraiva
Guerreiro, não participará da reu-
nião de consulta dos Chanceleres
da Organização dos Estados Ame-
ricanos (OEA), que será aberta
amanhã, em Washington, para de-
bater o problema da Nicarágua.
Saraiva Guerreiro considera sua
presença "não indispensável" e a
chefia da delegação brasileira ca-
berá ao Embaixador Alarico Silvei-
ra Júnior.

Os três requisitos exigidos pa-
ra o reconhecimento de um Gover-
no são: efetivo controle do terrl-
tório nacional, constituição do no-
vo Governo e o compromisso de res-
peitar as obrigações internacionais
do pais. Assim, ria hipótese de os
sandinistas conseguirem atingir
essas três exigências básicas, o seu
Governo será reconhecido pelo
3rasil.

Apesar dessa posição hipoté-
tica revelar uma relativa flexibi-
lidade na posição brasileira, no
plano concreto ela não mudou on-
tem, apesar da dinâmica política
que vem cercando a guerra civil
nicaraguense na apreciação pelos
diversos paises integrantes do sis-
tema interamericano.

O Governo brasileiro não fez
nenhum comentário sobre a nova
posição dos Estados Unidos, que,
segundo declarações do porta-voz
do Departamento de Estado, reco-
nheceram o direito de a Frente
Sandinista de Libertação Nacional
participar das negociações pela paz
na Nicarágua.

Igualmente, o Brasil manteve
completo silêncio sobre a declara-
ção do "estado de beligerancia" na
Nicarágua, feita pelos paises inte-
grantes do Pacto Andino. O porta-voz Pericás explicou que "o B*
entende que sua posição no conti-
nente não lhe dá o direito especial
de opinar sobre problemas dos ou-
tros"; afirmou também que o Bra-
sil "não se julga entre os paisesmais diretamente envolvidos com
a questão nicaraguense".

Distúrbios
matam um
no Panamá

Cidade do Panamá — Gra-
ves distúrbios, que ,so pro-longaram por mais de seis
horas na Capital do Pana-
má, provocaram a morte do
uma pessoa, vários feridos,
incêndios em veículos c a
destruição de multas lojas,
Forças da Guarda Nacional
policiam a.s ruas principais
para evitar a repetição das
manifestações antlgoverna-
mentais.

Foi a terceira vez nessa
semana que ocorreram cho-
quês sérios, depois que a
Guarda Nacional reprimiu
manifestações contra o Go-
verno organizadas por es-
tuchuites que protestam con-
tra o aumento recente do
preço da gasolina, a eleva-
ção do custo de vida e a vio-
lcncia da policia.

REVOLTAS

O primeiro motim ocor-
reu segunda-feira e mais de
60 veículos sofreram danos
consideráveis. O segundo
distúrbio, no dia seguinte,
foi na cidade de Cólon, a
segunda em importância no
pais e a 78 quilômetros da
Capital, estudantes ataca-
ram carros c repartições pú-
blicas e uma mulher morreu
com um tiro na cabeça.

Durante o terceiro distúr-
bio, o mais grave de todos,
dezenas de veículos foram
totalmente destruídos; mi-
lhares de estudantes corre-
ram pelas ruas, quebrando
parquímetros, telefones pú-
blicos e atacando lojas e re-
partições do Governo. O Pre-
sidente Aristides Royo de-
nunciou os "atos de vanda-
lismo" e afirmou que os
distúrbios são provocados
por "subversivos fascistas".

EUA acusam
Paraguai
por censura

Luis Manfredíni
Enviado especial

Assunção — A suspensão
da visita que o Comandan-
te da Marinha norte-ameri-
cana para o Comando Sul
estava fazendo ao Paraguai
e uma áspera nota emitida
pelo Embaixador Robert
White foram as reações da
representação diplomática
norte-americana contra a
decisão do Governo para-
guaio de suspender por 30
dias os jornais La Tribuna
e Última Hora.

Robert White afirmou na
nota que "os Estados Uni-
dos e seu povo acreditam
que não existem conflitos
essenciais entre a liberdade
de imprensa e a prática do
bom governo. Na realida-
de, acreditam que um não
pode existir sem o outro".

Em seguida, ainda man-
tendo á aspereza que carac-
teriza o comunicado, o Em-
baixador enfatiza.que "tam-
bom é uma crença comum
em meu país que aqueles
que suprimem a liberdade
de imprensa sempre o ia-
zem invocando o nome da
lei e da ordem".

Os dois jornais foram
suspensos na segunda-feira
por fazerem "uma crítica
parcial e interessada con-
tra os atos governamen-
tais", segundo comunicado
do Ministro do Interior, Sa-
bino Montananro.

Argentina
reabre o
caso Prats

Santiago — A Justiça ar-
gentina reabriu o caso do
assassinio do ex-Comandan-
te do Exército chileno, Ge-
neral Carlos Prats, morto
num bairro de Buenos Aires
em 1974, com um pedido pa-"
ra que o ex-agente do ser-
viço secreto chileno Michael
Townley, preso em Washing-
ton, responda a um questio-
nário sobre seu possível en-
volvimento no caso.

Townley está cumprindo
pena de 10 anos pela morte
do ex-chanceler chileno Or-
lando Letelier, morto em
Washington há três anos, e
fez algumas revelações du-
rante o julgamento que dei-
xaram entrever a participa-
ção de agentes secretos chi-
lenos no assassinio de Prats
e sua mulher Sofia.

O General Carlos Prats
Gonzalez foi Comandante-
Chefe do Exército chileno e
Ministro do Interior duran-
te o Governo de Salvador
Allende, derrubado em 1973.
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São Paulo não pode poluir
mais o Paraíba sob pena
cie afetar o Estado do Rio

São Paulo não porlc desviar a menor quontl-
dade de água do Paraíba sob o risco de deixar no
Estado do Rio um leito só de poluentes; se tivesse
alRiim projeto, teria que melhorar tanto a quali-
dade da água que a obra se tornaria inviável: a par-
te fluminense recebe a vazão estritamente neces-
sária, com qualidade apenas razoável e, com des-
vios a montante, o volume não diluiria os despejos.

Essa é a posição que o Governo do Estado do
Rio, através da FEEMA (Fundação de Engenharia
do Mcio-Ambicnte), segundo seu presidente, biólogo
Evandro Rodrigues de Brito, levará ao seminário
técnico que antecederá a solenidade de assinatura
de um protocolo pelos Governadores Chagas Frei-
tas e Paulo Maluf, marcada para terça-feira, em
Volta Redonda. O Ministro Mário Andreazza, do In-
terior, também assinará o protocolo.

um elevado poder de dilui-
ção, uma grande capaclda-
de de depuração, mas ape-
nas e matéria orgânica. O
grande problema é o des-
pejo de substancias quimi-
cas provenientes das indús-
trias. Nessa área, a FEEMA
faz levantamento e cadas-
tra todas as indústrias e
providências que tomam ou
pretendam tomar para re-
duzlr o índice de poluição.
Segundo o diretor do Depar-
tamento de Controle de Po-
luição da FEEMA, Sr Vitor
Monteiro Barbosa Coelho, a
situação é promissora e
1981 será o ano da reden-
ção do trecho fluminense,
se os projeto vierem a ser
efetivamente executados.
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ADVERTÊNCIA

O Sr Evandro de Brito in-
formou que o Seminário e
o protocolo, cujos termos
•disse ignorar, são promovi-
dos e organizados pelo Mi-
mistério do Interior, atra-
vés do DNOS (Departa-
mento Nacional de Obras e
Saneamento). A iniciati-
va está fundamentada nos
-trabalhos do Comitê Execu-
tivo de Estudos Integrados
da Bacia Hidrográfica do
Rio Paraíba do Sul, do qual
é vice-presidente.

O presidenite da FEEMA
esclareceu que a posição,
quase uma advertência, que
o Governo do Estado do
Rio assumirá durante o se-
minário (a ser realizado
horas antes da assinatura
do protocolo em que os Go-
vemos se comprometerão a
tomar medidas drásticas
para acabar com a poluição
do Rio), já foi exposta e
desenvolvida durante as
reuniões do Comitê.

Ressaltou, porém, que a
¦advertência não implica em
conhecimento de que o Go-
verno de São Paulo esteja
planejando realizar alguma
obra que resulte em desvio
de curso ou redução do vo-
lume de vazão do rio. Ga-
iràntiu que a posição se
fundamenta no estudo da
realidade atual do Rio, rea-
lizado recentemente pela

FEEMA.

Segundo os estudos, a va.
zão que chega ao Estado do
Rio é de 160 m3/s e a si-
tuação é muito séria, "cru-
ciai mesmo", ao constatar-
se que 80% da população
fluminense vivem do uso
direto do rio. Esse percen-
tual subiria para'90% se
for considerado o uso indi-
reto implicando abasiteci-
mento a nível de «distribui-
ção industrial (como o sis-
tema da Cedae nos Muni-
cipio do Rio, Campos e ou-
tros); lançamento de esgo-
tos e geração de energia.

Atualmente, o volume de
água do Paraíba apresenta

Criança tem
conferência
sobre lazer
¦ A Sra Zoé Chagas Freitas
preside hoje, a partir das
17h30rn, no 25? andar do
Clube de Engenharia a con-
ferência sobre o tema Lazer
e Recreação, em prossegui-
mento ao Seminário A Cri-
anca e o Desenvolvimento
Nacional. Falarão' hoje o ar-
«lista plástico Augusto Ro-
drigues, a socióloga Maria
Cléa Coutinho e a professo-
ra Ethel Bauzer Medeiros.

Com o seminário que se
estenderá até 18 de julho,
bom exposições sempre às
quartas-feiras, o Clube de
Engenharia pretende ter
uma visão global do proble-
ma da criança brasileira,
cada palestra focalizando
um aspecto correlato. O clu-
be quer mostrar a grandeza
do problema do menor, co-
mo preparação para um
trabalho comunitário orga-
nizado.

Comando do
I Exército
visita SSP

• O Comandante do I Exér-
cito, General Gentil Mar-
condes Filho, visitou ontem,
acompanhado de seus as-
sistente diretos, a Secretaria
de Segurança Pública, onde
foi recebido pelo Secretário
Edmundo Adolpho Murgel e
todos os diretores-gerais de
departamentos. A visita du-
rou 40 «minutos e o Coman-
tíante do I Exército viu co-
mo funciona a Policia Civil.

O General Gentil Marcon-
des Filho declarou que a vi-
sita era de cortesia e que
tinha todo o interese em
manter contato com o apa-
relho policial do Estado, da
mesmo forma como fizera
quando o General Edmundo
Murgel fora Secretário de
Segurança de Minas Gerais,
e ele, Comandante da Re-
gião Militar.

CONTROLE

No trecho fluminense, as
inidúsitrias de maior poder
de poluição, e que já es-
tão providenciando proje-
'tos, são: IQR (Indústria
Química de Resende); Cia-
namid Química do Brasil;
Dupomt do Brasil, Compa-
«nhia Siderúrgica Barra
Mansa; Companhia Side-
rúrgica Nacional; Compa-
nhia Metalúrgica Barbará;
Estanífera «do Brasil; Lem-
gruber Látex, e Quimisa.

A equipe do técnico Vitor
Coelho está' levantando' os
problemas «do Baixo Parai-
ba, onde o grande inimigo
é o vinhoto, urna substam-
cia- resultante do proces-
samento das «usinas de ca-
•na-de-açúcar.

No Médio Paraíba, no Va-
le Sul onde «se concentram
¦as indústrias, a FEEMA co-
«locou dois coletores «de tó-
xicos (até o finai do ano
serão sete) «destinados a ve-
rifiear «os níveis de toxiidez
da água. O cisterna fumeio-
na normalmente e, em seis
meses, ainda não registrou
nível de alerta. (O índice
mínimo1, que «permite vida¦aquática é de 4 miligramas
por litro de oxigênio dlssol-
vido e até agora a média,
em alguns iponitos críticos,
não ultrapassou o índice 6J~.

Serventuários
da Justiçai
pedem Plano;

Quase 200 serventuários
da Justiça reuniram-se on-
tem no Palácio da Justiça,
depois do expediente, para
'discutir medidas que apres.
sem a aplicação do Plano
de Classificação de Cargos
do Poder Judiciário, assina-
do em 9 de março passado
pelo então Governador Fa-
ria Lima, agora à espera da
aprovação do Tribunal de
Justiça.

Eles decidiram encami-
nhar um memorial ao presi-
dente do Tribunal de Justi-
ça, Desembargador Carlos
Luis Bandeira Stampa, e
Corregedor de Justiça, De-
sembargador Ebent Viamna
Chamoun, descrevendo a
situação dos serventuários
dos cartórios oficializados,
que esperam reclasslfica-
ção desde a fusão.

FALTA DE VERBA

O Tribunal já declinou da
competência para aprovar
o Plano, em favor do Con-
selho da Magistratura, m|is
este devolveu o encargo ao
Tribunal. Por diversas ve-
zes, a discussão do Plano
de Classificação esteve na
pauta das reuniões do Trt-
bunal Pleno, mas foi adia-
da por causa de outros
assuntos considerados mala
importantes, como a dis-
cussão da Lei Orgânica, da
Magistratura.

A reunião de ontem con-
tou com a participação de
representantes de todas aa
Varas da Justiça estadual,
que não aceitam a expli-
cação de falta de verbas.
Quando o ex-Governador
Faria Lima assinou o decre.
«to, destinou verba de Cr$
73 milhões 688 mil 720, pa-
ra aplicação do Plano no
exercício financeiro de 1979.
A discussão do Plano está
na pauta da próxima reu-
nião do Plano, que deverá
ser ainda esta semana.
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O Sr Nislcier acha janeiro prazo até pequeno Godofredo Pinto cobrou promessa do Estado

Estado paga em julho aumento1
pelo Plano de Classificação

Os funcionários do Estado re-
ceberão em julho os aumentos de-
terminados pelo Plano de Classifi-
cação de Cargos, que vigora desde
16 de março; há possibilidade do
acréscimo ser pago por folha su-
plementar. Para o pagamento, o
Governador Chagas Freitas cortou
CrS 2 bilhões 90 milhões do orça-
mento, através de decretos, um pu-
biicado no Diário Oficial de ontem,
outro a ser publicado nas próxi-
mas 48 horas.

O Secretário estadual de Edu-
cação, Arnaldo Niskier, afirmou on-
tem, em reunião com a SEP, que o
aumento do magistério só será ofl-
cialmente definido depois de 8 de
julho, quando termina o prazo das
comissões que estudam o Plano de
Classificação de Cargos e Venci-
mentos. "Sou levado a crer", co-
mentou, "que o aumento só se dará
a partir de janeiro, com retroatl-
vidade a 16 de março."

Ato público
Hoje à tarde haverá ato pú-

blico de professores diante da As-
sembléia Legislativa, em repúdio às,
protelações do aumento, informou
o Sr Godofredo Pinto, diretor da
SEP (Sociedade Estadual dos Pro-
fessores). Observou que o Gover-
no do Estado não cumpriu a pro-
messa de pagar os aumentos quan-
do a categoria voltasse ao traba-
lho.

O Secretário Niskier, porém,
comenta que o pagamento em ja-
neiro é até adiantado, diante das
dificuldades do Estado. Depois in-
formou que haverá distribuição de
merenda nas férias, nas escoias es-
taduais e municipais do Rio, pois
já se verificou que as crianças re-
tornam às aulas com dois quilos a
menos. O plano começará em lü de
julho e durará 12 dias.

Como houve necessidade de no-

va redação, e a datilografa do Go-
vernador já fora dispensada, .so-
mente hoje serão assinadas, pelo
Sr Chagas Freitas e pelo Prefeito
Israel Klabin, decretos que efeti-
vam 21 mil professoras e 5 mil pro-
fissionais da área de saúde, e ai-
çam todos eles ao enquadramento
do plano provisório de classificação
de cargos assinado no Governo pas-
sado.

Já os decretos que regulamen-
tam o Estatuto do Magistério e
criam o novo Plano de Cargos e
Vencimentos do Estado e do Mu-
nicipio somente serão assinados nos
próximos dias, por terem surgido
algumas dificuldades de ordem téc-
nica.

Minas acerta
Belo Horizonte — O Governo

de Minas deverá chegar hoje a um
acordo com os professores públicos,
em greve há 35 dias, através de
uma comissão de parlamentares
arenistas e de representantes da
CNBB, antes que entre em vota-
ção, na Assembléia Legislativa, a
mensagem do Governador France-
lino Pereira concedendo aumento
de 83% para as faixas salariais
mais baixas da categoria.

Ptxla contraproposta, negociada
e.*?V'rt=aficialmente, o Estado dará
um piso salarial de Cr$ 6 mil — o
salário médio atual é de Cr$ 3 mil;
não descontará os dias de greve;
nem demitirá grevista. Ontem, 2
mil professores se concentraram
diante da Assembléia Legislativa,
para pressionar os deputados a re-
jeitarem a emenda, que não foi vo-
tada em plenário.

O Deputado Sérgio Olavo Cos-
ta (MDB) anunciou que pedirá ho-
je o impedimento do Governador
Francelino Pereira, com base "no
caos administrativo e na convulsão
social em que se encontra o Esta-

do", por causa da greve dos pro-
fessores. A bancada do MDB ga-
rantira a apresentação do pedido,
mas não terá condições de aprovar
a medida no plenário.

Em Brasília, os Senadores Ma-
galhães Pinto, Tancredo Neves e
Itamar Franco, além do Deputado
Renato Azeredo, estão dispostos a
reativar a comissão que constitui-
ram para defender o professorado
mineiro em greve, se o Governa-
dor Francelino Pereira não concor-
dar com uma renegociação.

Aqueles parlamentares, o pri-
meiro da Arena, o.s demais do MDB,
admitem a possibilidade de irem no
Presidente João Baptista de Figuci-
redo pedir uma solução. No inicio
da noite, o Senador Magalhães Pin-
to e o Deputado Renato Azeredo se
reuniram para analisar a situação,
que preocupa os representantes mi-
neiros em Brasília.

Marco iia TV
Recife — O Governador Marco

Maciel apelou aos professores,
através de cadeia de TV, que re-
tornem às aulas, para que possa
retomar o diálogo e discutir o me-
morial com as reivindicações da
categoria. Acrescentou, porém, que
não é possível dar um reajuste
acima dos 45% e 60% propostos.
Lembrou que a greve é ilegal.

O pronunciamento durou qua-
tro minutos e o Governador afir-
mou que os professores tiveram
aumento superior ao dado pela
União a seus funcionários. Além
disso, "não poderia oferecer um
aumento maior, mesmo porque,
com isso, estaríamos correndo o
risco, não apenas de não pagarmos
o aumento do professorado, como
também o do funcionalismo em
geral." .

Motoristas de ônibus fazem acordo
Brasília — Em subsídio a ser

encaminhado hoje ao Conselho de
Desenvolvimento Social, a Comis-
são Nacional de Residência Médica
sugere a criação de uma legislação
especial para os médicos residentes.
Segundo a CNRM, os direitos tra-
balhistas não são incompatíveis
com a natureza didática da resi-
déncia médica.

Durante a reunião do CDS de-
verá ser criada uma comissão reu-
nindo membros dos Ministérios da
Educação e Cultura, Saúde, Previ-
déncia Social e Trabalho, além de
um repi>3sentahte da Associação
Nacional de Médicos Residentes pa-
ra estudar as possibilidades de ex-
tensão dos direitos trabalhistas aos
residentes.

Carga horária
Segundo o presidente da As-

sociação Nacional de Médicos Resl-
dentes, Paulo Gadelha, a CNRM,
que esteve reunida durante todo o
dia de ontem, chegou à conclusão
de que praticamente todos os direi-
tos trabalhistas se aplicam aos re-
sidentes, com exceção do pagamen-
to de adicionais noturnos e horas
extras, e com alterações na jorna-
da de trabalho:

"Na verdade, chegou-se à con-
clusão de que os residentes devem
ter direito a férias, repouco sema-
nal remunerado, contagem de tem-
po de serviço para aposentadoria,
aposentadoria por invalidez, llcen-
ças para gestantes e por motivos da

saúde: enfim, quase todos os direi-
tos trabalhistas. No entanto, não há
como pagar aos residentes adicio-
nal noturno ou horas extra".

Para a CNRM, a saída para o
impasse é a criação de uma legisla-
ção especial, em que esteja prevista
a extensão dos direitos trabalhistas
aos residentes, mas em que se es-
pecifique as peculiaridades de sua
jornada de trabalho: 60 horas se-
manais, das quais no máximo 12
podem ser gastas em aprendizado
teórico e o restante em exercício
profissional.

Posicionamento
A palavra final em relação à

questão ficará com a comissão in-
terministerial que o CDS deverá
criar. No entanto, a CNRM, que já
está elaborando um documento com
seu posicionamento em relação à
questão trabalhista dos residentes
deverá, ainda esta semana, entrar
em contato com juristas para saber
a viabilidade de criação da legisla-
ção especial."A meu ver, o ponto mais im-
portante da reunião da Comissão
foi a tomada de um ppsicionamen-
to definido, de um conjunto de
princípios em relação ao assunto",
afirmou o Sr Paulo Gadelha. "Qua-
se todos os membros da Comissão
estiveram presentes à reunião e to-
das as propostas foram aprovadas
por unanimidade".

Entre as sugestões que a Comis-
são encaminhará ao Conselho de
Desenvolvimento Social, hoje, está
também o estabelecimento de um

piso salarial para os médicos resi-
dentes. Segundo a proposta da
CNRM, este piso deve ser de seis
salários mínimos, com um adicio-
nal de 25% para moradia, quando
a instituição responsável pelo pro-
grama de residência não dispuser
de alojamentos.

Greves
Salvador — A greve dos dos

médicos residentes desta Capital
completa hoje duas semanas, sob
uma nova ameaça: a direção do
Hospital Martagão Gesteira, um dos
mais importantes de Salvador, in-
forma que vai contratar profissio-
nais para substituir seus 29 resi-
dentes, caso não retornem as ativi-
dades ainda hoje.

Desde que começou o movimen-
to, que atinge oito hospitais, ape-
nas um deles, o Santa Isabel, demi-
tiu os residentes, num total de 29.
Isso levou a um novo impasse: os
residentes, além das reivindicações
de caráter trabalhista, informam
que só retornarão ao trabalho com
a readmissão dos dispensados.

Em Recife, depois de 18 dias de
greve, os residentes dos três hospi-
tais da rede do INAMPS voltam ao
trabalho hoje. Essa foi a decisão da
assembléia ontem,' após o INAMPS
ter prometido de que nenhum resi-
dente seria punido ou teria dias des-
contados pela participação no mo-
vimento. A greve dos residentes foi
deflagrada para reivindicar cartel-
ra assinada.

Comissão quer lei para residente
São Paulo — Os motoristas de

ônibus de São Paulo decidiram on-
tem, em assembléia na igreja da
Paz, aceitar a proposta de aumen-
to de 15% feita pelo Prefeito Ola-
vo Setúbal, que segunda-feira fi-
cara nos 7,5% de reajuste e 7,5%
de antecipação. A votação foi pra-
tlcamente unanime (308 votos pró,
quatro contra). A categoria tam-
bém conseguiu: imunidade por
seis meses para a comissão que
negociou com os patrões e o Pre-
feito; formação de outra comissão

parltárla para debater o piso sala-
rial e a regulamentação das horas
extras, com 15 dias para uma de-
cisão.

Caso do Ceará
Brasília — O Ministro do Tra-

balho, Murilo Macedo, informou
que foi concedido aumento de
21,65% aos motoristas do Ceará,
além dos 47,9% dados recentemen-
te, encerrando as negociações

abertas com a suspensão da gre-
ve.

Agora, explicou o Ministro, os
motoristas recebem Cr$ 6 mil e os
cobradores Cr$ 2 mil. As tarifas
serão aumentadas de 5% a 6%,
com o excedente a ser absorvido
pelas empresas. O Sr Murilo Ma-
cedo informou ainda que levara ao
Chefe da Casa Civil, General Gol-
bery do Couto e Silva, a situação
das negociações em São Paulo com
os motoristas de ônibus.

Federação das Indústrias
acha sem ética apontar os
devedores da Previdência

O presidente da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro, Sr Mário Leão Ludolf,
considerou como "absoluta falta do ética" a ameaça
do Ministério de Previdência o Assistência Social de
publicar a relação nominal cias empresas que de-
vem aos órgãos previdêriciários.

Para ele, a maior causa cio desequilíbrio do Ml-
nistério é causado pela falta de orçamento c o gran-
de aumento do número de benefícios sem a previ-
são do retorno em contribuições. O Sr Leão Lu-
dolf anunciou que a Firjan vai estudar a posição
da indústria fluminense, caso se concretize a amea-
ça. Assinalou que os maiores devedores da Previden-
cia Social são os próprios órgãos públicos, que nun-
ca recolhem nada.
CONTRA AUMENTOS

Sobre a proposta de que
as empresas venham a ter
que aumentar suas contri-
bulções para o PIS/PASEP,
o presidente da Federação
demonstrou sua contrarie-
dude, já que "é hora de to-
dos apertarem tudo e não de
aumentar a descapitalização
das empresas, pois isto vai
refletir sobre a inflação".

Atualmente, as empresas
públicas recolhem 2% sobre
o lucro contra 0,75% das
particulares. O problema
surgiu em virtude do au-
mento do número de saques
nos fundos do PIS/PASEP
que, pelos cálculos governa-
mentais, tendem a levá-los
à extinção dentro de cinco
ou seis anos, quando o vo-
lume de recolhimentos em-
patar com o de saques.'

As declarações do presi-
dente da Firjan foram fei-
tas após a reunião da Co- •
missão de Comércio Exterior
da Federação com os dire-
toros da Feira Internacional;
de Hannover, marcada para
abril de 1980 que terá o Bra-
sil como destaque, com a
apresentação de seus produ-
to em área de 10 mil m2,
dentro de 1 milhão n\2 dos
24 pavilhões da exposição.

Nos últimos três anos, o
Brasil tem participado da
Feira apenas com um escri-
tório cie informação de
20m2. A Cacex tem uma 11-
nha especial de crédito pa-1'
ra financiar as despesas de
transporte de produtos e de..
representantes das Indús*-*
trias, e o Itamaraty está en-"
carregado de incentivar suá ;
participação, custeando as-.
demais despesas.

Sala Cecilia Meireles e
30 prédios da Lapa estão
ameaçados de demolição,

Enquanto não for alterado o Decreto "E" n.°
5 351 de 1972, a Sala Cecília Meireles e mais 30 imó-
veis da área do Largo da Lapa continuarão cor-
rendo o risco de demolição, o que possibilitaria o-
alargamento da Rua da Lapa, que passaria a ter
duas pistas de 10,4m cada. Isso só não ocorreu até..
agora, porque, desde 1965, nenhum Governo quis--
demolir a Sala, valendo-se apenas da legislação em;
vi&'or* ,. sJ

"A idéia da demolição e bem antiga, e passa de
tempos em tempos por um ciclo de ameaças" —'

conta o Sr Joaquim Valadares, que "há mais de 30
anos escuta a mesma história". Ele é inquilino de-
um dos prédios mais antigos, pertencente ao espó^
lio do Visconde de Morais. Ontem, o Prefeito IsraeJ,,
Klabin reafirmou que, na sua opinião, a Sala nãftj
deve ser demolida.
PROJETO ANTIGO

Depois de abrigar o Gran-
de Hotel e o Cine Colonial,
o prédio de número 47 do
Largo da Lapa passou por
uma grande reforma, que
alterou totalmente sua fa-
chada original. No dia 23 de
agosto de 1965, já no Gover-
no Carlos Lacerda era inau-
gurada a mais nova casa de
concertos da cidade, a Sala
Cecilia Meireles.

Quatro meses depois, um
decreto do mesmo Governa-
dor aprovava o Plano de Ali-
nhamento, n<? 8281 (PA), se-
gundo o qual a Saia passa-
ria a correr o risco de de-
molição, dentro de um pro-
jeto global de urbanização
de grande área na Lapa.
Mas essa demolição não
ocorreu.

No primeiro Governo Cha-
gas Freitas (1971/75), esse
PA-8281 foi alterado por
uma série de decretos, entre
os quais o de número 5351,
de 8 de fevereiro de 1972 so-
bre a "Esplanada do Santo
Antônio — Projeto de Ur-
banização". Por esse Plano
de Alinhamento para toda
a área (PA-9091), atualmen-
te em vigor, a Sala Cecilia
Meireles continua correndo
o risco de ser demolida.

URBANIZAÇÃO

Essa legislação atual per-
mite, também, a demolição
de mais de 30 imóveis an-
tigos da área, localizados
ao longo da Rua Visconde
de Maranguape, Largo da
Lapa, Joaquim Silva, Teotô-
nio Regadas e Travessa da
Mosqueira.

Vizinhos à Sala Cecília
Meireles desapareceriam os
oito prédios que formam a
fachada arquitetônica do
Largo da Lapa: o de nume-
ro 55, antigo salão de slnu-
ca, prédio de dois andares
com sacadas, em cujo ttér-
reo funciona uma garagem
(estacionamento p ú blico)
para 45 carros; o de nume-

ro 53, onde, no térreo, fun-»
ciona uma firma de cópias-
Xerox. ¦¦ **• "

Desapareceria, ainda, o de-
número 9, já na Rua Vis—
conde de Maranguape, pré-
dio de quatro andares conv
duas grandes torres no ai-
to, que pertence ao espólio
do Visconde de Morais. O.,
Sr Joaquim Valadares, In-:
quilino do imóvel, há 40^.
anos, (no térreo funciona
uma loja de móveis),, paga
um aluguel mínimo. Noa-
outros andares, há 67 quar-'
tos que são alugados. -¦;

O iprédio ao lado, o de n*K3
mero 13, está vazio, e o se*'
guinte, de numero 15, abri-"
ga a Escola de Danças «""í"
Fonoteca Estadual (Depar-'
tamento de Cultura do Es"-'
tado). Depois, existe um so-''
brado que pertence à Ar2'
quiconfraria de Nossa Sé*-*
nhora das Mercês, de Saó*
João Del Rei, alugado a umã"
firma de Engenharia, e qújf
foi recentemente recuperai'
do (a fachada foi mantida^."
O último prédio, o de nu'-"
mero 19, tem uma sapata-^
ria no térreo. Depois vem"
um terreno baldio,'é eriTsé'^'
guida a esquina da'TravésV
sa da Mosqueira. '"_'

O RISCO oiírfè!"

O risco de demolição'Óà'
Sala Cecilia Meireles e, doa.
outros prédios antigos ateu.
da está previsto no Projeto
para Urbanização do Bairro
da Lapa e Defesa Paisagis--
tica dos Arcos e do Conven-"
to de Santa Tereza. Este è\
um dos 13 projetos para;
preservação paisagística Ú& t
Rio, elaborados pela Co-;}
missão do Plano Cidade^-
e que .serão reativados, ago-;
ra, pela Secretaria Municl-
pai de Planejamento. Caso;
seja demolida a atual Sala.
Cecília Meireles, está pre-:
vista a construção de uma*
outra, a lOOm do local]
(quarteirão da Travessa da

Mosqueira).

PROCURADOR
ASCENSÃO FUNCIONAL

Aulas intensivas amanhã cem aplicação cie farta coleção de testes t
provas simuladas.

Aposlilm e lestes à venda. Av. Rio Branco, 185 — 1.° «riflar
- (242-4561). (P
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Irã impôs à Petrobrás proibição de vender a Israel
Brasilla — Uma alta fon-

te do CNP ( Conselho Na-
cional do Petróleo) revelou
ontem que, após a revolução
Islâmica, a NIOC (National
Iranlan OU Company), a
companhia estatal de petró-
leo do Irã, só concordou em
renovar o contrato a longo
prazo de fornecimento de
petróleo com a Potrobráa
depois que a empresa brasi-
lclra se comprometeu con-
tratualmente a não reven-
der petróleo bruto ou derl-
vados a Israel, Rodósla e
África do Sul.

O compromisso contra-
tual, assinado recentemente
com o Irã (na época do Go-
verno do Xá Reza Palhavl
o Irã era o único pais ára-
be que não fazia tal cxlgcn-
cia), faz com que a Petro-
brás aumentasse suas com-
pras daquele mercado de
120 mil para 200 mil barris/
dia, mas elas foram reduzi-
das no mès passado para 150
mil barris/dia devido à re-
dução da produção. Além do
Irã, em todos os contratos

que a Petrobrás tem com
fornecedores árabes existe
uma cláusula dc embargo a
Israel, Rodésla e África do
Sul quanto ao fornecimento
de petróleo ou derivados.

A fonte do CNP disse que
a exigência, entretanto, não
foi feita apenas á Petrobrás.
"Outros 15 países só obtive-
ram a confirmação de seus
contratos anteriores, depois
que se comprometeram a
náo exportar óleo bruto e
derivados a Israel, Rodésla
e África do Sul. "Os outros
paises, segundo adiantou,
sào os seguintes: Espanha,
Suécia, Noruega, Filipinas,
Coréia, Portugal, França,
Finlândia, Turquia, Bélgica,
Itália, Bulgária, Japão e ln-
dia. Acrescentou que o Go-
verno do Irã está fiscallzan-
do cuidadosamente a ativi-
dade petroleira desses pai-
ses para ver se o acordo é
violado, o que acarretaria a
imediata suspensão do for-
necimento de petróleo ira-
niano.

Governo mantém 80 km
eomo o limite máximo

Brasília — O Ministro dos
Transportes, Eliseu Resende,
comunicou ontem aos parti-
cipantes da Ia. Reunião So-
bre Transporte e Energia a
decisão oficial do Governo
de manter os 80 km de velo-
cidade máxima em todas as
rodovias do país, inclusive
as vias expressas, e anun-
ciou um pacote de medidas
tornando mais rigorosa a
fiscalização nas estradas e
rios veículos, com vistas à
economia de combustível.

Presente ao encontro, o
Ministro das Minas e Ener-
gia, César Cais, disse que "é
inviável um modelo energé-
tico sem a adesão da na-
ção", justificando assim a
decisão do Governo de sub-
meter seu modelo ao debate
público. Mostrando-se entu-
siasmado com as medidas
anunciadas pelo Ministro
Resende, o Sr Cais convocou
os presentes a se aliarem
aos esforços governamen-
tais nesse sentido, "porque
a guerra contra o petróleo
não é só nossa, mas de toda
a nação".

FISCALIZAÇÃO

Na presença de todos os
secretários de Transportes
dos Estados, o Sr Eliseu Re-
sende prometeu que o elen-
co de medidas anunciadas,
"somado ao Proálcool, per-
mitirá a estabilização, até
1985, dos índices de impor-
tação de petróleo". O Minis-
tro Eliseu Resende criou a
Comissão de Coordenação
do Dispêndio Energético em
Transporte.

Quanto à manutenção,
também nas auto-estradas,
da velocidade máxima dos
80 km, o Ministro dos Trans-
portes atribuiu a decisão so-
brétudo aos aspectos de se-
gurança.

O Ministro Eliseu Resende
recomendou ao diretor do
DNER, dos DERs e aos se-
cretários de Transportes
presentes ao encontro a ado-
ção de rigorosas medidas vi-
sando ao aumento da fisca-
lização da velocidade em to-
das as rodovias do país. Es-
clareceu que se o atual con-
tingente da Polícia Rodovia-
ria Federal não for suficien-
te, "pode-se admitir mais
gente", além dos 2 mil no-
vos guardas que serão colo-
cados em operação, segundo
afirmou o diretor do Depar-
tamento Nacional de Estra-
das de Rodagem, David El-
kind.

Ainda dentro do progra-
ma de fiscalização, o Minis-
tro recomendou rigorosa vi-
gilancia quanto à fraude do
lacre na bomba injetora dos
motores a diesel, tanto nos
caminhões de carga quanto
nos ônibus urbanos e inter-
urbanos. Segundo o Minis-
tro, é justamente nesse se-
tor do aumento do consumo
de óleo diesel (de 14% nos
primeiros cinco meses deste

ano em relação a igual pe-
riodo de 1978) "que está a
grande preocupação do Go-
verno".

O terceiro aspecto da fis-
calização será também em
relação ao excesso do peso
das cargas, que encurta a
vida da rodovia, além de
ocasionar menor desempe-
nho do veículo e consequen-
te aumento do consumo de
combustível. Aqui, será am-
pliado o sistema de pesa-
gem com ordem para reten-
ção do veículo, se for o caso.
No outro, do lacre da bomba
injetora para o veículo de-
senvolver maior velocidade,
o Ministério esta gestio-
nando o aumento do valor
das multas contra os infra-
tores.

ADAPTAÇÃO

No curso das medidas que
anunciou no âmbito dos
transportes rodoviários de
carga, e urbano e interur-
bano de passageiro, o Sr
Eliseu Resende determinou
que, a partir de ontem, as
empresas ferroviárias e hi-
droviárias federais contem
um prazo de 90 dias para
apresentar ao Ministério um
programa, com sugestões,
sobre o aumento da transfe-
rencia de carga do setor ro-
doviário para os ferrovia-
rio e hidroviário.

Também anunciou que to-
da a frota dos órgãos rodo-
viários vinculados ao Minis-
tério dos Transportes passa-
rá a ser adaptada, nas ofi-
cinas do DNER, para ser
movida a álcool, de modo
que a própria Polícia Rodo-*
viária Federal faça, a partir
de agora, a fiscalização das
estradas em veículos movi-
dos a álcool. Recomendou
aos órgãos rodoviários esta-
duais e municipais que, "na
medida de suas possibilida-
des", adotem idêntica me-
dida. O setor rodoviário é o
responsável pelo consumo
de 85% do combustível gas-
to na área de transportes,
ou seja, 43% do consumo
nacional.

O Ministro argumentou
ainda que, no setor rodovia-
rio, um dos grandes respon-
sáveis pelos altos índices de
consumo é a falta de carga
de "centrais de fretes", que
o caminhão trafegue vazio
pelas rodovias federais, o
Ministério criará uma rede
de "centtaris de fretes", que
serão inicialmente geren-
ciadas pelo DNER. Elas se
encarregarão de contratar
cargas de retorno, mediante
um controle que fará junto
às empresas de transportes.
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Enfermeiro
Farmacêutico
Agente de Serviços Complementai es
Laboratorista
Técnico de Laboratório

INSCRIÇÕES:
Período  25 a 27 de junho
Locais  Centro — Av. Graça Aranha, 169-A.

Sul — Hospital da Lagoa, na Rua Jar-
dim Botânico, 501 — Térreo.

Norte — Agência Penha, na Rua Fi-
lomena Nunes, 1.217 —

'. Térreo, esquina com Leo-
poldina Rego, 5.422. *

: Edital Geral e maiores esclarecimentos nos locais de
-" Inscrição. (P

Delfim recomenda solução global
Brasília — "A substituição de

gasolina por álcool só terá sucesso
se encontrarmos mercado externo
para exportação da nossa gasoll-
na excedente", afirmou ontem o
Ministro da Agricultura, Delfim
Netto, no simpósio sobre fontes
convencionais e alternativas de
energia, promovido pela Comissão
de Minas e Energia da Câmara dos
Deputados. Acrescentou que "não
adianta substituir apenas um dos
derivados do petróleo. O problema
deve ser atacado de maneira gio-
bal, para que resulte efetivamente
em redução nas importações de
petróleo bruto".

"Se substituirmos apenas a
gasolina Isso certamente será im-
portante, mas não terá aquela im-
portancia que nós Imaginamos.
Isso está longe de significar nossa
independência energética", disse.
Para o Ministro da Agricultura,
que falou sobre Agricultura e
Energia, o Proálcool "é apenas uma
parcela de um programa global de
substituição do petróleo. Em segui-
da poderá vir o Promamona, Pro-
dendê, Prometanol etc. Não pode-
mos nos ater à substituição de ape-
nas uma das frações obtidas na
destilação do petróleo bruto".

O Sr Delfim Netto defendeu
também uma politica de regionali-
zação das soluções energéticas: "Se
o Brasil realmente não descobrir
petróleo, tudo indica que seremos
um país partido nas formas de
utilização de energia". Ele acha
que o carvão deve ser solução on-
de ele existe; certos óleos vegetais
onde são mais fáceis de obter; e a

írà.ni.

Rischbieter discute
Blumenthal
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Para substituir outros derivados, além da gasolina, Deífin
Netto quer, após o Proálcool, o Promamona e Prodendê

solução hidrelétrica onde ela é
abundante. Defendeu, ao lado da
regionalização das soluções, que o
problema energético seja analisa-
do de forma global, para traçar
planos abrangentes.

O Ministro explicou que, na
convocação da agricultura para
contribuir na solução do problema
energético, deve ser colocada bas-
tante atenção na questão do ba-
lanço energético, que deverá exis-
ti.r também neste setor daqui por
diante. "A expansão e a mecaniza-
ção da atividade agrícola também

exige um maior consumo de ener-
gia" — advertiu — "e é nossa me-,
ta fazer da agricultura um con-
tribuinte à solução do problema
energético, e não mais um agra-
vante desse problema".

Disse, mostrando gráficos, que
existe uma correlação entre o au-
mento da produtividade agrícola, o
índice de mecanização no campo e
o consumo de energia. Ele acredita,
entretanto, que em sua contribui-
ção à solução do problema ener-
gético, a agricultura possa obter
um saldo largamente positivo.

Empresários estudam racionamento

energia com
O Ministro da Fazenda,

Sr Karlos Rischbieter, dls.se
ontem para o Secretário do
Tesouro dos Estados Unidos,
Sr Michael Blumenthal,
num encontro dc mais de
uma hora que mantiveram
em Washington, que "tem
de haver prioritariamente,
entre os paises produtores e
consumidores de petróleo,
uma discussão sobre a gra-
víssima situação do abaste-
cimento e dos preços do pe-
tróleo no mercado interna-
cional".

O Sr Karlos Rischbieter
enfatizou para o Secretário
Blumenthal que "essa dis-
cussão deve ser realizada no
sentido Leste-Oeste e não
no sentido Norte-Sul". To-
dos os pai.ses consumidores,
desenvolvidos e em desen-
volvimento, estão ameaça-
dos pela situação do petro-
leo. Por isso, a discussão de-
ve dar-se prioritariamente
pelo conjunto dos paises
consumidores com os países
produtores, disse o Sr Ris-
chbieter.
ABASTECIMENTO
DIFÍCIL

O Ministro Rischbieter
explicou que, "embora exls-
tam países em desenvolvi-
mento sem petróleo que po-
dem ir à breca com a atual
situação, os próprios paises
industrializados estão sen-
do muito seriamente atingi-
dos, inclusive com proble-

mas do abastecimento". O
Ministro disse que sua con-
versa com o Sr Blumenthal
"foi uma tentativa de um-
pliar ao máximo a discussão
sobre o.s atuais problemas
de energia".

O Ministro mencionou o
Programa Nacional do Al-
cool para o Secretário Blu-
menthal. Percebeu que tan-
to na Europa como nos Es-
tados Unidos já existe um
amplo conhecimento sobre
o esforço brasileiro de subs-
tituir parte do consumo de
gasolina por álcool. Lem-
brou que a revista france-
sa Le Point afirmou que o
Brasil é um "pais sábio"
por adotar o programa do
álcool.

O Ministro Rischbieter
assinou em Washington,
depois de concluir negocia-
ções, 10 contratos de em-
préstimos com o BID (Ban-
co Interamericano de De-
sen volvimento) e o BIRD
(Banco Mundial), no valor
total de 528 milhões 300 mil
dólares. São quatro contra-
tos com o BID no valor de
145 milhões 300 mil dóla-
res e seis com o BIRD, no
valor de 383 milhões de dó-
lares. O Ministro esteve
com os presidentes do BID
e do BIRD, Srs Antônio Or-
tiz Mena e Robert McNa-
mara, e com o gerente do
Fundo Monetário Interna-
cional, Sr Jacques de La-
rosiere. Hoje à noite ete
regressa ao Brasil.

Alternativas como o raciona-
mento do consumo de automóveis
inclusive os movidos a álcool; Im-
plantação progressiva do uso do
carvão e até eletricidade, ao invés
do óleo combustível; estocagem de
petróleo, melaço e álcool, nos volu-
mes indispensáveis à obteção do
tempo necessário para colocar em
prática as soluções recomendadas.

E, mais, produzir no mais cur-
to prazo 30 bilhões de litros de ál-
cool. Estas são algumas das suges-
toes do Plano de Emergência em
discussão no Conselho Permanente
de Energia da Associação Comer-
ciai do Rio de Janeiro para depois
ser enviado ao Governo como reco-
mendações no caso de virem a ser
estancadas, total ou parcialmente,
as importações de petróleo. En-
quanto isso, na Petrobrás, os téc-
nicos do Departamento Comercial
da empresa estão prevendo um
aumento do petróleo, na próxima

. reunião * da OPEP, terça-feira pró-

xima, de 18%, o que elevaria o bar-
rll para 17,15 dólares, sem contar
com as sobretaxas.

O presidente da Sondotécnica
e também presidente do Conselho
Permanente de Energia da Asso-
ciação Comercial, Sr Jayme Rots-
tein, expôs ontem para debate na
segunda reunião do Conselho uma
série de sugestões para serem apli-
cadas caso sejam suspensas total
ou parcialmente as importações de
petróleo. Além das sugestões o Pia-
no enfatiza a necessidade de re-
visão do Plano de Transporte ur-
bano no sentido de tornar mais
eficiente o transporte de passagei-
ros caso seja necessária a retira-
da de automóveis das vias públi-
cas.

No caso de estancamento par-
ciai (50%) nas importações de pe-
tróleo, o Plano estabelece quatro
premissas: Ia) substituição de 20%
do óleo combustível • pelo álcool,
enquanto se põe em marcha o uso

do carvão diretamente e o gaso-
gênio com injeção de oxigênio; 2a)
substituição mínima de 40% do
óleo diesel, através de carburação
e aditivação; 3a) o racionamento
da gasolina para automóveis será
feito em função do álcool disponí-
vel; 4a) destilação do petróleo pe-
Io processo de destilação atmosfé-
rica que permite obter 55% do óleo
combustível, 20% da nafta e 25%
de óleo diesel e 5a) formação de
estoques de petróleo nacional e
álcool.

No caso de paralisação total
das importações de petróleo, o Pia-
no prevê medidas consecutivas
anuais que começam com a subs-
tituiçâo, imediata por álcool, de
20% de óleo combustível e 60% de
óleo diesel; racionamento também
imediato de gasolina para automó-
veis; adequação na destilação do
petróleo nacional; uso do milho
como matéria-prima para a pro-
dução de álcool.

Miniusinas podem dar
200 milhões de KW

São Paulo — O potencial
hidrelétrico brasileiro eco-
nomicamenbe viável, corres-
pondente as mini usinas,
situa-se entre 100 a 200 mi-
lhões de KW, revelou on-
tem o Sr José Junqueira Pi-
lho, do Departamento de
Planejamento da CESP,
lembrando que até agora
não se procurou no pais
aproveitar esse potencial
disponível.

Estimou o potencial hi-
drelótrico brasileiro enitre
400 a 6 00 milhões de
KW, beim, acima do total
inventariado pela Eletro-
brás, que é de 209 mi-
lhões de KW. No seu en-
tender esse potencial é

suficiente para atender a
todo o consumo de energia
sob a forma de eletricidade
nos próximos 20 a 30 anos,
considerando que até ago-
ra o aproveitamento é de
apenas 23 milhões de KW.

O especialista da CESP
lembrou que somente no
Estado de São Paulo o po-
tencial estimado para mi-
ni usinas é de 3 a 7 milhões
de KW, dos quais 2 milhões
de KW facilmente verifica-
veis. Considerando essas
possibilidades de pequenos
aproveitamentos ele pro-
pôs uma revisão "nos cha-
mados critérios consagra-
dos de planejamento de
obras hidrelétricas".

Reforma salarial prevê o direito de greve
Brasília — Os estudos para re-

formulação da politica salarial
estabelecem o direito de greve pa-
ra os trabalhadores, se não se che-
gar a acordos nas negociações com
os patrões para fixação do índice
de reajuste do salário acima da
prevista correção automática pe-
Ias ORTNs — informou ontem o
Ministro do Planejamento, Mário
Simonsen.

O'Ministro informou, também,
que na reunião de amanhã do Con-
selho Monetário os bancos serão
proibidos de realizar operações no
overnight utilizando como garan-
tia LTNs custodiadas no Banco
Central ou pertencentes a clientes,
mas disponíveis em carteira. Ain-
da quanto â reforma salarial, o Sr
Simonsen reafirmou não haver
ainda conclusões definitivas nos es-
tudos em curso, a não ser um quase
consenso de que a base dos reajus-
tes seja a correção das ORTNs.

Open Market
O diretor da área bancária do

Banco Central. João Ari de Lima
•Barros, anunciou também que o
CMN vai apreciar uma medida
que cria uma nova modalidade de
empréstimo de redesconto de 11-
quidez, permitindo que as institui-
ções apresentem títulos públicos
como garantia do crédito. Atual-

mente, as instituições recorrem a
essas linha de crédito especial
dando como segurança promissó-
rias descontáveis ao final da utili-
zação do dinheiro.

A proibição do uso de LTNs
custodiadas no Banco Central ou
de propriedade de clientes, como
garantia das operações no*over-
night, de acordo com técnicos da
área financeira oficial, visa, sobre-
tudo, a obrigar as instituições a
formarem carteiras próprias volta-
das para a finalidade de negociar
a obtenção de recursos no open-
market, para cobrir suas perdas
de caixa no final do dia.

Atualmente para conseguir
dinheiro no overnight, a instituição
necessitada transfere ao emprés--
tador.um lote de LTNs no valor
equivalente ao volume de recursos
e através de uma "carta de recom-
pra" se compromete a reaver os ti-
tulos no final de um dia. O paga-
mento é feito com "cheque admi-
nlstrativo", resgatável no dia se-
guinte, quando o. tomador supõe
refazer a sua posição de caixa.

Quando isso não ocorre, e as
letras dadas em garantia na ver-
dade são uma parte comprometida
da carteira da instituição, "o che-
que administrativo" passa a ser
conhecido como "cheque atleta",
para cuja solução é chamado o
Banco Central.

A instituição de uma nova mo-
dalidade de concessão de emprés-
timos através do redesconto de 11-
quidez do Banco Central (linha de
crédito de emergência para os
bancos comerciais com problema
de cobertura de déficit de caixa)
foi anunciada pelo Sr João Ari co-
mo uma medida destinada a "es-
tabilizar mais o mercado".

O diretor do BC afirmou que
essa medida vai "contribuir para
uma melhor coordenação dos ins-
trumentos de política monetária".
Segundo deu a entender, o emprés-
timo do redesconto de liquidez
feito por uma Instituição com a
garantia colateral de títulos públi-
cos (ORTNs e LTNs) poderá ter. a-
xas de juros inferiores ao redescon*-
to de liquidez com garantia de pror
missória (atualmente, de 33%) pa-
ra a faixa intralimite e de 36%
para a faixa extralimite).-

O Sr João Ari informou tam-
bém que as medidas de flexibill-
zação da Resolução 366 (aumen-
tando o limite permitido para que
as instituições operem com títu-
los com correção monetária, atra-
vés de cartas de recompra) "não

vai ser apreciada nesta reunião do
Conselho Monetário". Segundo
explicou, "vamos primeiro estabili-
zar o mercado para depois flexibi-
lizá-lo".

Fiesp revela que
emprego caiu 0,1%

São Paulo — O Departamento de Estatísticas
da Federação das Indústrias informou ontem aue
o nível de emprego industrial em maio caiu 0,1%
comparado ao de abril. A queda foi mais acentua-
«ia no setor imobiliário (2,1%), produtos farmacêu-
ticos (1%) e editorial e gráfico (1%).

Entre abril e março último, o nível de empre-
go cresceu 0,2% e, se forem considerados os níveis
acumulados no 1? quadrimestre de 1978 com o
mesmo período deste ano, a variação positiva atin-

ge 4,3%. A comparação entre abril de 1979 com o
mesmo mes do ano passado mostra um cresci-
mento de 4,4%.

Couros, peles e produtos similares acusaram
expansão de emprego em maio, confrontando-se
abril (mais 2%), produtos de matéria plástica
(mais 1,2%) e material elétrico e de comunicações
(mais 0,7%).

No último quadrimestre registraram maior
Incremento as indústrias de vestuário (mais 8,1%),

produtos farmacêuticos (mais 6,5%), material elè-
tricô e comunicações (mais 7,6%). Comparando-
se abril de 1979 com o mesmo mês de 1978, os des-
taques são para vestuário, calçados e artefatos dl
tecidos (mais 9,3%), produtos farmacêuticos (mais
5,6%) e mecânica (mais 5,4%).

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA
DIRETORIA DE MATERIAL

TOMADA DE PREÇOS N.° 98/79

A Universidade Federal de Viçosa torna público,
para conhecimento dos interessados, que, até às
12:00 horas do dia 05 de julho de 1979, a Comissão
Permanente de Licitação, instalada na sala de reu-
niões da Diretoria de Material (Campus Universitário
— Viçosa — MG), receberá propostas para o forneci-
mento de forno elétrico vertical e forno elétrico de
câmara, destinados ao Departamento de Engenharia
Florestal.

As instruções detalhadas serão fornecidas por
intermédio de edital nos seguintes locais:

1. Protocolo Geral da Diretoria de Material da
U.F.V. — Campus Universitário — Viçosa —

MG - 36.570
2. Rua Rio de Janeiro, 1662 - Belo Horizonte

- MG - 30.000
Viçosa, 11 de junho de 1979
Márcio José Ozório Gonçalves
Diretor Substituto de Material

(P
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VincuM» ao Ministério dn Comunieâçé»

AVISO
A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, através de sua

Comissão Permanente de ticitação, comunica que fará realizar ¦
Tomada de Preços N? 17/79, que objetiva o fornecimento e ins-
falação de armários expositores de selos, perfazendo o conjunto
de módulos um total de 1.000 lâminas.

As propostas serão recebidas e abertas em ato público, a. rea-
lizar-se às 16:00 horas do dia 10 de julho de 1979, no seguinte en-
endereço:

Departamento de Suprimento/DC
Setor Bancário Norte — Conjunto 3 — Bloco "A"
Ed. Sede/ECT - 49 andar » '*

Brasília — DF.
O edital e respectivo anexo, poderão ser retirados no endere-

Ço acima, mediante apresentação de documento legal, em original,
por qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em
órgão da Imprensa Oficial, no qual comprove que a empresa
interessada possui capital social mínimo e integralizado de Cr$
700.000,00 (setecentos mil cruzeiros).

Brasília, 20 de junho de 1979.

Comissão Ptrmanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

EDITAL DE CONCURSO PUBLICO
N.° 01/79

A Prefeitura Municipal de Vitória, através
da Secretaria Municipal de Obras, fará reali-
zar no dia 28/08/79 no horário compreendi-
do entre às 14,00 hs. e 18,00 hs., CONCURSO
PÚBLICO, de ANTEPROJETO para o CENTRO
CÍVICO de Vitória, a ser localizado na Enseada
da Praia do Canto, nesta Capital, tudo conforme
Edital afixado no quadro de avisos daquela Se-
cretaria.

Vitória, 15 de junho de 1979

(a.) Eng.° Juvino Leal Andrade
Presidente da Comissão (P
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A favor <lo capitalismo
O Governo deu ontem um passo politi-co surpreendente. Até agora, o Ministério da

Agricultura tinha domado a delicada quês-tão da reforma agrária (que os Governos quesucederam ao Presidente Castello Branco fl-
zeram questão de esconder sob o competen-
te Estatuto da Terra) com a efetiva c pro-
gressiva aplicação do Imposto Territorial ru-
ral, administrado pelo INCRA. Ontem, pela
primeira vez, o Governo falou, com ínespe-
rada ênfase, em desapropriações por inte-
resse social — expressão que, pelo visto, foi
resgatada do início da década dos anos 60,
para se enquadrar na anistia ampla, mas
parcial, do Presidente Figueiredo.

Segundo as declarações de ontem do
presidente do INCRA, Paulo Yokota, um dos
colaboradores mais ligados ao Ministro Del-
fim Netto, percebe-se que o Imposto Terri-
torial é considerado um instrumento par-
ciai: induz a um comportamento, estimula
incentivos, mas não é o bastante para tudo
o que o Governo provavelmente pretende
realizar. Principalmente nas regiões com ai-
gum potencial para instábiliãadcs políticas,
associadas a uma elevada utilização das ter-
ras para fins apenas especulativos. Leia-se,
portanto, o Nordeste.

Yokota deixou claro que não pretende
aplicar a desapropriação de forma generali-
zada. O Ministério da Agricultura não quer
adicionar qualquer ingrediente de instabi-
lidade no campo. Mas, onde o Imposto não
for suficiente, a não utilização das terras for
elevada, e se houver a possibilidade de surgi-
rem problemas sociais agudos, a ãesapro-
priação será decretada.

Enfim, pode-se supor, também, que o
objetivo da medida será, sobretudo, econô-
mico, ou seja, criar condições para que a ex-
ploração capitalista, intensiva, do campo,
não esbarre em práticas empresariais me-
dievais. O que é bastante diferente de dar
à desapropriação uma roupagem politi-
ca — entregá-la numa bandeja a Partidos
políticos, no fundo, muito pouco comprome-
tidos com a idéia de levar o capitalismo ao
campo.

Perlo do coração

Do Ministro Karlos Rischbieter, ontem,
em Washington, no Fairsax Hotel, comen-
tando a vaga de frenéticos boatos que cor-
riam ontem, em Brasília, sobre as desaven-
ças entre os ministros econômicos:

— A administração da economia bra-
sileira continua senão feita por três pessoas
— o Mário, eu e o Delfim — dentro da mais
completa harmonia. Hoje, com o DDI, não
seria a ausência de um deles que geraria
qualquer estremecimento: nos tempos atuais,
longe dos olhos não significa mais longe do
coração.

Rischbieter estará aqui amanhã, para
participar da reunião ão Conselho Monetá-
rio. E todos os assuntos que discutiu antes
de sua saída ão Brasil entrarão em pauta.
Ficam adiados para a reunião ãa semana
que vem os temas que precisa aináa discutir
com 7nais profundidade: por exemplo, os
preços mínimos e o custeio agrícola.

Bomba de pavio curto

Há nada menos que 7 bilhões de ãóla-
res (quase Cr$ ISO bilhões) depositados no
Banco Central, por força ão congelamento
dos empréstimos externos ou pelo depósito
voluntário de moe.das estrangeiras, cuja re-
muneração externa ê garantida pela Reso-
lução 432.

Os saqiies desses depósitos voluntários
podem se transformar numa bomba de ex-
páhsãò monetária fora ão controle governa-
mental.

Não seria o caso de proibir novos ãepó-
sitos pela 432, que buscam rendimento na
desvalorização acelerada do cruzeiro, logo
agora que o país quer frear o ingresso de
empréstimos ão exterior?

Crise

Ontem, em Nova Iorque, antes ão inl-
cio, marcado para hoje, do racionamento de
gasolina, já era quase impossível encher o
tanque. A saída era entrar na estrada e ir
se abastecer em Estados vizinhos, como
Connecticut e Neiv Jersey, onde começa,
também hoje, um racionamento.

Vai indo

De Antônio Carlos de Almeida Braga,
presidente da Atlantica-Boavista de Seguros,
sobre as negociações para comprar a Pirati-
ninga:

— As negociações prosseguem, houve
progressos, mas, como são muito complexas,
devem demorar ainda algum tempq.

Quem sabe?

A aãministração da Bolsa do Rio diz,
por fonte autorizada, que não foi informada
pelo Banco Central da liquidação adminis-
trativa da Lara Corretora.

A CVM, através de porta-voz também
autorizado, acha "estranho" que a Bolsa não
saiba de nada: é ela quem "cuida da saúde
financeira das corretoras".

Palestina
O Ministro do Petróleo tia

Arábia Saudita, Xeque Ah-
med Zakl Yamanl, advertiu
os palaea ocidentais de quo"correm o rl.sco de uma ln-
tcrrupç&o nos forneclmen-
tos de petróleo" enquanto os
palestinos "nâo recuperarem
sua pátria", Informou on-
tem a agôncla alemã DPA,
em despacho procedente de
Jlddah, onde teria sido dl-
vulfçada a ameaça de Ya-
manl.

Em Londres, o próprio
Yamanl confirmou, entre-
tanto, apenas, a noticia de
que os sauditas estariam
dispostos a elevar em breve
sua produção diária de 8,5
para 9,5 milhão de barris,
a fim de "tranqüilizar o
mercado". "Se Isto aconte-
cer, acho que será de 1 mi-
lhão de barris a mais por
dia para começar e então
observaremos o mercado.
Poderemos voltar aos 8,5
milhões e poderemos man-
ter os 9,5 milhões", disse.

A CRISE DO FUTURO

Yamanl previu também
que nos próximos 10 anos
poderia acontecer uma cri-
se petrolífera mundial de
tal ordem que converteria
o.s problemas atuais em "ai-
go assim como assuntos pas-
sagéiròs, de conseqüências
triviais". Segundo ele, o 11-
tro de gasolina poderá che-
gar aos 3 dólares daqui a
10 anos, acrescentando que
a questão do preço não será
tão alarmante quanto a
queda crescente nas reser-
vas mundiais de óleo dentro
dos próximos anos. Ele vol-
tou a repetir que tudo de-
penderá de como o Ociden-
te se comportar, criticando
a imprensa mundial por não
ter acentuado a verdadeira
natureza da crise petrolife-
ra a partir de 1973.

Repetiu que a incapaci-
dade dos paises industriali-
zados, dotados de abundan-
tes reservas de carvão, de
passar a explorá-lo em vez
do petróleo, está "no âmago
do problema da energia".
Lembrou que a "expectati-
va de vida" do petróleo e
do gás é de apenas 38 anos,

pode fazer
^^^__^_^ Umi.../uri

Ocidente perder óleo
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Yamani (E) admitiu que a Arábia Saudita deve
elevar sua produção diária a partir de julho

enquanto a do carvão é de
238 anos. "Acho, pois, que
não haveria hoje nenhum
problema de energia, se ti-
vesse havido uma produção
mais ou menos equilibrada
e proporcional de cada uma
dessas fontes, de acordo com
a base de reserva de cada
uma". Afirmou que se o
atual desequilíbrio não for
corrigido "haverá novas
anomalias, com graves con-
seqüências para o mundo".
Afirmou que .suas palavras
não eram uma advertência,
mas sim "um conselho de
amigo".

Disse também que a atual
situação difícil do mercado
de óleo é devida à "compe-
tição superquente" entre os
países consumidores, que
estão tentando garantir pa-
ra si os escassos forneci-
mentos de óleo em detri-
mento dos demais. Isto, se-
gundo ele, foi o motivo pelo
qual os preços do produto
duplicaram nos últimos me-
ses."Nossa política é deter o

pânico nos mercados de
Rottcrdam e Cingapura,
unificar o preço do petró-
leo e frear o sistema múl-
tiplo de fixação de preços",
acrescentou Yamanl, que
participava de uma confe-
rência marítima na Capital
inglesa.

Fontes da indústria pe-
trolífera de Londres disse-
ram que a Nigéria reduziu
suas entregas de petróleo à
British Petroleum e ã Shell
em "castigo" por uma su-
posta violação do boicote
contra a África do Sul e Is-
raeli A British perdeu cerca
de 7% devido à Nigéria e ao
Irã, apenas nas duas últl-
mas semanas, .segundo in-
forma Robert Dervel Evans,
correspondente do JORNAL
DO BRASIL. Ela era a úni-
ca empresa que mantinha
as entregas aos consumido-
res nos mesmos niveis do
ano passado. A Esso e Shell,
que lideram o mercado de
comercialização inglês, já
tinham reduzido suas entre-
gas em 10% este ano.

BOLSA DE VALORES DO EXTREMO SUL
A BOLSA DE VALORES DO EXTREMO SUL, sediada a Rua dos Andradas, 1.234, 9.° andar, na

cidade de Porto Alegre — RS, obedecendo ao dispositivo do Artigo 20, do Capítulo IV, do regula-
mento anexo a Resolução n.° 381, de 24.06.78, do Banco Central do Brasil, que disciplina a con-
versão em ações, bem como a negociação, de quotas de emissão dos fundos de investimento instituídos
pelo Decreto-Lei n.° 1.376/74, faz saber aos que o presente edital virem ou dela notícia tiverem
que às 13:00 horas, do dia 11.07.79, no seu recinto de negociações levdrá a leilão, na forma
estabelecida pela supra-aludicb Resolução, os títulos integrantes da carteira do Fundo de Investimentos
do Nordeste — FINOR, a seguir caracterizados:

,,.,., Valor Vantagons •
Nom» das Socicdadt» Quantidade EFC Valor Valor minimo Restrições

EmitantM de «çôns (**) nominal patri- p/conversão (Vide notôs
ofarladas (") monial abíixo)

01. Aganor -Gases e Equipamentçi S/A 2.658.000 PNB 1,00 1 48 1,00 01, 10
02. ALMEC - Indústrias Mecânicas S/A 3.000.000 PNC 1,20 1 11 1,20 02, IO
03. Arbame Stettner Nordeste S/A 2.000.030 PNB 1,00 2 24 l,J0 01, 10
04. Campina G. Ind. S/A - CANDE 1.700.000 PNC 1,00 2'33 1,00 '4, 10
05. Cia. Agroind. S. José - CWESSE 1.000.000 PNC 1,00 ',49 1,00 02, 10
06. Cia. Agropec. Etevaldo Martins 1.000.000 PNB 1,00 1,04 1,00 02, 10
07. Cia. Ind. de Ô. do Nord. - CIONE 12.711.724 PNA 1,00 2,66 1,00 02, 10
08. Cia. Ind. Qui. Nord. - CIQUINE 5.000.000 PNC 1,35 1,57 1,40 02, 11
09. Cia. Mat. Sulfurosos - MATSULFUR 30.000.000 PNC ',27 1,33 1,30 02,03,10
10. Cia. Past. Agr. da Borb. - COPAB 1.500.000 PNB 1,00 1,00 1,00 Oi', 10
11. Cia. Sid. do Nordeste - COSI NOR 5.000.000 PND 1,00 0,99 1,00 0Í, 10
12. Cia. T. N. de Minas - COTEMINAS 20.000.000 PND 1.00 1,01 '.,00 02, 10
13. Conducel S/A Fios e C. Ele. Nord. 3.000.000 PNC 1 ,;10 1,44 1,00 02, 10
14. Eletrometalur S/A Ind. Com. 5.000.000 PNA -,,00 1,37 1,00 03, 10
15. Empreendimentos Hoteleiros S/A 1.596.220 PNB 1,00 1,77 1,00 02, 10
16. Estofados Espl. Nord. S/A Ind. Com. 5.0O0.O3O PNC 1,00 1,31 1,00 12, 10
17. Ferrag. Apa. Elétricos S/A - FAE 15.000.000 PNC 1,00 1,14 1,00 02, 10
18. Forja Nordeste S/A 8.000.000 PNB ; ,00 1,29 

' 
1,00 09, IO

19. Fortaleza Agroind. S/A - FAISA 2.000.CO3 P N 1,00 1,01 1,00 02, 10
20. Frutos Tropicais S/A 1.003.000 PNB 1,00 1,23 1,00 01,10
21. Fuji Elec. do Nord. S/A - FUJINOR '0.000.000 PNC 1,32 ',17 1,40 02,03,10
22. Indústrias Coelho S/A - ICSA 5.COO.O00 PNC 1,00 1,76 1,00 02, 10
23. Metalúrgica Nordestina S/A - META 1.000.000 PNC 1,00 1.03 1,00 02, 10
24. Novaterra Alimentos S/A 5.000.000 PNC 1 00 1^2 liOT 02| -0
25. Phebo do Nordeste S/A 5.000.000 P-N-.H )>0o 1,55 1,00 02, 10
26. Polialdcn Petroquímica S/A 20.000.000 PNA ] QQ ]58 . fiQ 08 ,Q
27. Rhodia Nord. S/A Ind. Têx. e Qulm. 3C0.C00 PN ]200 14,75 ]200 03, 10
28. Soriedem S/A Confecções 3.000.000 pNC , ,00 1,21 1,00 13, 10
29. Sperb do Nordeste S/A Ind. Têxtil 10.000.000 PNA , ,00 1,36 ',00 03, 10
30. T. Barreto Indústria e Comércio S/A 3.CO0.CO0 PNC 1,30 1,31 1,30 02, 10
31. Tecanor T. CatBr. do Nordeste S/A 3.000.C00 PNC 1,18 '.62 1,20 05, '0
32; Telcc. da Bahia S/A _ TELEBAHIA 3.000.CO0 PNB 2,10 2,78 2,10 05, '0
33. Telec. do MG S/A - TELEMIG 3.000.000 PND 1,50 1,91 1,50 02, 0
34. Tromblni Bahiana S/A - Pap. Emb. 3.000.000 PNC 1,00 1,62 1,00 03, 10
35. Volmor Indústria e Comercio S/A 2.O0O.O30 PND 1,24 2,37 1,30 03, 10

(*). Com base nos dados que se dispõe até 07.06.79.
(**). Espécie, Forma e Cl.-.sse da Ação Ofertada.
NOTAS CONCERNENTES ÀS VANTAGENS E RESTRIÇÕES:
(01) — Dividendo mínimo de 6% a.a. e participação integral nos resultados da sociedade em

igualdade de condições com as ações ordinárias; '

(02) — Prioridade no recebimento de dividendo mínimo de 6% a.a. «obre o capital; prioridade no
reembolso do capital, em caso de dissolução da sociedade; participação nos aumentos de
capital decorrentes de correção monetária.

(03) — Participação integral nos resultados.
(04) — Participação integral nos resultados da sociedade; prioridade na percepção de dividendos, não

cumulativos, de ó% no mínimo, e 12% no máximo, sobre o valor das ações.
(05) — Prioridade na distribuição de dividendo mínimo de 8% sobre o valor nominal; participação

sem restrições no aumento de capital decorrente de correção monetária; prioridade no reem-
bclso do capital, no caso de dissolução da sociedade.

(06) — Prioridade no recebimento de dividendos mínimos de 25% sobre o lucro liquido; participação
integral nes resultados da empresa.

(07) — Participação integral; prioridade na distribuição de um dividendo mínimo de 12% nos 5
(cinco) primeiros anos e 6% nos demais, contados da data da integralização.

(08) — Prioridade no reembolse, do capital: dividendo mínimo, de 6% até 8%, sobre o valor nominal.
(09) — Participação integral nos resultados; dividendo mínimo de 8% ao ano.
(10) — Intransferíveis por 4 anos; sem direito a voto; sem direito de preferência.
(11) — Sem direito a voto; sem direito de preferência; intransferíveis por 4 anos; não participação

nos lucros remanescentes após o recebimento de dividendo mínimo previsto no estatuto.
C2) - Prioridade na percepção de dividendos mínimos anuais, não cumulativos, de 6% sobr» o

valor das ações; prioridade no reembolso do capital, no caso de dissolução da sociedade.
(13) — Prioridade na percepção de dividendo fixo de 12% a.a.; participação integral; prioridade no

reembolso de capital.
(14) — Prioridade no recebimento de um dividendo mínimo de 12% a.a. sobre o valor nominal;

prioridade.no reembolso do capital; participação nos aumentos de capital decorrentes de
correção monetário.

Os interessados poderão participar do leilão através das sociedades corretoras membros da
Bolsa de Valores do Extremo Sul, ou de outras Bolsas de Valores do País desde que devidamente
habilitadas, de sua livre escolha, através das quais serão feitos os lances, observados os valores
mínimos para conversão acima indicado, para as ações a serem ofertadas.

Os documentos pertinentes às empresas referidas no presente Edital estarão à disposição dos
interessados nos seguintes endereços: Bolsa de Valores do Extremo-Sul, à Rua dos Andradas, 1.234

9.° andar — Porto Alegre — RS; Bolsa de Valores de São Paulo: à Rua Álvares Penteado, n.° 151
São Paulo — SP; e Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, à Praça XV de Novembro, 20 — Rio

de Janeiro — RJ.
O valor da quota do FINOR a ser observado nas conversões será o registrado no dia 10.07.79.
Pela intermediação das operações de conversão as sociedades corretoras cobrarão de seus

clientes a metade da corretagem devida pelas operações normais de Bolsa e que se encontram
definidas na Resolução n.° 536, de 16.05.79, do Banco Central do Brasil.

Para realização do leilão e liquidação das operações correspondentes serão observadas as
normas vigentes dispostas nos regulamentos da Bolsa de Valores do Extremo-Sul.

A conversão dos títulos leiloados somente se fará contra-entrega dos Certificados dt Investi-
mento (Cl's) representativos de quotas do Fundo de Investimentos do Nordeste — FINOR.

Na transferência dós ações para o nome dos diversos adquirentes, além dos preceitos estabe-
lecidos pelo Decreto-Lei n.° 1.376/74 serão observados os Artigos 31, § 1.° e 205, da lei n.° 6.404,
de 15.12.76.

Porto Alegre, 18 de junho dt 1979.

CARLOS H. G. HOMRICH
Superintendente Gera) *^

Racionamento chega a
Nova Iorque e Texas
Nova Iorque — Os Governadores Hugh Caroy

e Ella Grasso, de Nova Iorque e Connecticut, de-
cretaram o racionamento de gasolina a partir de
hoje em seus Estados, decisão que deverá ser se-
guida amanhã por Nova Jérsei. A medida, com ba-
se em placas pares e ímpares, abarcará apenas a
região metropolitana de Nova Iorque, enquanto
Nova Jérsei pretende circimscrcvé-la à .sua meta-
de oriental.

A partir de segunda-feira, as áreas metropo-
litanas de Dallas, Fort Worth e Houston (que é
conhecida como a Capital do petróleo) deverão es-
tar sujeitas ao racionamento, .segundo anunciou o
Governador do Texas, Bill Clcments. Washington
e cercanias também devem adotar o raclonamcn-
tos por estes dias.

O Governador Carey dissera, há apenas três
dias, ser contrário a qualquer forma de controle
e a Governadora Grasso, de Connecticut, disse
que o grande número de nova-iorquinos que esta-
vam atravessando a fronteira do Estado para com-
prar combustível no Sul haviam-na forçado a de-
cretar o racionamento compulsório, contra o qualtambém se pronunciara reiteradamente. Seu plano
prevê limitações no volume de gasolina que podeser comprado e exige que os postos de serviço fi-
xem um rigoroso horário de operação. Os porme-nores do plano de Nova Iorque serão anunciados
logo, mas sabe-se que a decisão se deve a um
pedido expresso do prefeito da cidade, Edward
Koch, que classificara a situação de "intolerável",

Em Paris, o Conselho de Ministros discute ho-
je novos limites cie velocidade para caminhões e
controles para sistemas de calefação, como forma
de redução do consumo de energia.

Irã nega sabotagem
de trabalhadores

Teerã — O diretor da Companhia Nacional
Iraniana de Petróleo (NIOC), Hassan Nazih, des-
mentiu ontem "os boatos sobre o declínio da pro-dução de óleo" de seu país, dizendo que a NIOC
é capaz de produzir 6 milhões de barris diários
sem a ajuda de técnicos estrangeiros.

O semanário OU Reports, de Londres, e a In-
ternational OU Newsletter haviam afirmado que a
produção de óleo do Irã caíra para 2,8 milhões de
barris diários, apesar das afirmações da NIOC de
estar produzindo quase 4 milhões. Acrescenta-
ram que a queda verificou-se há duas semanas,
devido à falta de controle da empresa sobre as
comissões de trabalhadores, favoráveis a uma re-
dução da produção.

Nazih negou, porém, que as comissões tenham
jamais sugerido cortes da produção, tendo pedidoapenas melhores serviços sociais.

Europa vai elaborar
uma estratégia nuclear

Estrasburgo — A conferência de cúpula dos
Chefes de Estado e- de Governo da Comunidade
Econômica Européia, deverá fixar uma estratégia
comum, amanhã e sexta-feira, com vistas às pró-
ximas negociações sobre petróleo tanto com o Japão
e os Estados Unidos como com os paises produ-
tores.

O Conselho Europeu, sob a presidência de Va-
léry Giscard d'Estaing discutirá a escassez de pe-
tróleo e a especulação de preços nos mercados li-
vres, além de seus efeitos para os paises da Eu-
ropa.

Fecotrigo
pede ajuda
a Delfim

Brasília — O presidente.<lu Fecotrigo, Sr Ari Ualmo-
Hn, representando dírlgen-
tes de 21 cooperativas, so-
licitou ontem ao Ministro
Delfim Neto financiamentos
especiais para o.s preduto-
res gaúchos, visando ao pa-
ga mento cie seus débitos
junto á rede bancária, às
cooperativas e à Indústria e
ao comercio, alegando que,
se não vierem soluções ofi-
ciais, a situação de agricul-
tores e cooperativas será
insustentável. Há cerca de
200 mil produtores atingi-
dos.

Ele informou que os dé-
Mios acumulados de frus-
trações anteriores e a ln-
suficiência nos financia-
mentos de custeio, especial- ¦
mente em relação à soja,
cuja quebra na safra 78/79
variou de 50% a 70';í,, levou
o produtor a um alto nivel
de endividamento, somen-
te em relação à soja, a de-
fa.sagem enfrentada pelo
produtor está cm torno de
CrS 2 mil 800/ha.
ENDIVIDAMENTO

O Sr Ari Dalmolim frisou
que, com um crédito de
custeio insuficiente, o pro-
dutor foi obrigado a buscar''
recursos a altos custos em
outras fontes, com o que a
maior parte de seu débito
transferiu-se para fora do
Banco do Brasil. Acrescen-
tou, ainda, que os finamei-
mentos ide emergência con-
cedidos 'pelo Governo em 78,
de CrS 225/ha, foram tosai-
fieientes para cobrir os em-'
ipréstimos que os produtores
haviam tomado na rede pri- í
vada.

As reivindicações dos pro-
diitorcs gaúchos, cujo total
[de endividamento aoumu- •
lado, está em torno de Cr$
11 bilhões, são as .seguintes:
ítoanciainemito ao produtor,
com prazo de cinco anos,
que cubra todos os seus dé-'
bitos na rede bancária; fi-
nanciamewto especial ao
produtor, também com cin-
co anos de iprazo, para o
pagamento de suas- dívidas-
junto às cooperativas; fi-
nainciaimemto ao produtor
de safras de verão frustra-
das, de Cr$ 700/ha para pa-
gamento de seus débitos
junto à indústria e comer-,
cio. -s

mMmmmííúmWfflt
De Cr$5.000,00 a Cr$.31 [80.0,00, para você gastar
como quiser. Prazo de até 9 meses — Aprovação
rápida.

Endereço: Candelária, 4 Fone: 231-1960
Grupo Financeiro
METROPOLITANAII

m

GERAÇÃO S/ASPRINCER
CGCMF - N.° 92.929.520/0001-00

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
Convidamos os Senhores acionistas a se. reunirem em Assem-
bléia Geral Extraordinária. Na Rua Siqueira Campos, n.° 1 184 —

14.° andar, nesta capital no dia 28 (vinte e oito) de junho de
1979, as 16 (dezesseis) horas, a fim de deliberarem sobre a
seguinte.

ORDEM DO DIA:

a) — Efetivação do aumento de capital aprovado pela Assem-
bléia Geral Extraordinária de 26-07-78 e conseqüente ai-
teração estatutária.

b) — Deliberar sobre a reavaliação do valor de bens do Esta-
belecimento da Companhia localizada em CANOAS (RS)
e, se for o caso. Eleição dos Peritos e aprovação do res-

pectivo laudo.

c) — Transferência da sede social e conseqüente alteração Es-
tatutária.

Porto Alegre, 18 de junho de 1979

PAULO D'ARRIGO VELUNHO
Presidente do Conselho de Administração
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Preço mínimo do café
básicos de custem será decidido dia 27

CMN não definirá
amanhã os valores

iinisillit — Os novos Valores Bá-
sicos de Custeio (VBC) náo
serão definidos na reunião de ama-
nliã do Conselho Monetário Nacional,
pois os estudos pira a fixação dos in-
dlccs, a cargo ;Ki Comissão de Finan-
ciumento dn 'Produção c do Banco do
Brasil, não foram concluídos. Essa
informação i^ prestada por fonte cre-
denciada da . rea financeira governa-
mental, notando que esse assunto so-
rá objeto de uma outra reunião do
CMN, a ser realizada na próxima
quarta-feira.

Em sua reunião de amanhã, o
Conselho Monetário vai corrigir a re-
solução aprovada na reunião anterior,
que definiu as taxas diferenciadas
para as linhas de crédito de investi-
mento agrícola. Pela resolução dlvul-
gada, os Juros variam conforme o va-
lor do financiamento, quando o obje-
tlvo das autoridades era diferencia-
los pelo valor global da produção do
tomador.

Enchente

Outra medida a ser tomada pelo
CMN será a locação de recursos para
o atendimento da população atingi-
da pelas enchentes nos Estados de
Minas Gerais, Espirito Santo, Rio de
Janeiro e Bahia. Segundo a mesma
fonte, o impacto monetário dessas li-
berações não será significativo.

Como exemplo, o informante lem-
brou que as perda., do Sul do pais
eram estimadas em Cr$ 4 bilhões, mas
as autoridades monetárias colocaram
à disposição dós produtores apenas
Cr$ 1,2 bilhão c ainda sobrou dinheiro.

Governo da Bahia
cria "cesta"de
comida para o povo

Salvador — O Governador Antô-
nio Carlos Magalhães apresentou on-
tem para a imprensa, a cesta do po-
vo, um programa a ser desenvolvido
pela Secretaria de Agricultura do Es-
tado e que Inicialmente se compõe de
cinco tipos de alimentos — feijão, fa-
rinha, macarrão, açúcar e peixe —
que começarão a ser comercializados
amanhã a preços Inferiores aos dos
supermercados da cidade.

Segundo o Governador, para que
esses produtos pudessem ser vendi-
dos a preços mais baratos, bastou
apenas a Secretaria de Agricultura
retirar os intermediários do sistema
de comercialização, passando a com-
prar diretamente nas fontes de pro-
dução e realizar vendas diretas ao
público através de 10 postos fixos e
20 postos móveis. A cesta do povo se-
rá lançada oficialmente às llh de
amanhã, na feira de São Joaquim.

Preços
Dos cinco produtos que compõem,

nessa primeira etapa, a cesta do povo,
o que apresenta uma redução de pre-
ço mais significativa é o feijão, queestá sendo vendido normalmente nos
supermercados e feiras a Cr$ 17 e quecustará Cr$ 8. Os preços dos outros
produtos são: peixe, Cr$ 16; maçar-
rão Cr$ 5; farinha, Cr$ 7; e açúcar
Cr$ 6,50.

¦ O Governador advertiu que qual-
quer campanha contra a qualidadedos produtos deve ser atribuída aos
supermercados, "que por certo se sen-
tirão incomodados com os nossos
preços".

Expprtador anuncia
maiores cortes dos
EUA.na importação

São Paulo — O presidente da
Associação de Exportadores Brasilei-
ros, AEB, Sr Laerte Setúbal Pilho, ad-
vertiu ontem, em palestra na Atlanti-
ca Boavista de Seguros, que "o Con-
gresso dos Estados Unidos, através do
seu comitê de finanças, prepara no-
vas medidas protecionistas contra as
importações que o país faz do exte-
rlor. Creio mesmo que no segundo se-
mestre as novas medidas estarão
aprovadas, pois tudo caminha para
ÍS-0".

O Sr Laerte Setúbal Filho disse
que "entre os entraves a serem cria-
dos estão os que se referem a área de
exportação de bens e serviços, quenão podem ter incentivo de espécie
alguma, ou também de exportações
que contem com financiamento da
produção".

Gatt
Explicou ser favorável a que o

Brasil assine o acordo do Gatt
(Acordo Geral de Tarifas e Comer-
cio), que diz respeito às compras go-vernamentals, que representam hoje
no mundo 30 bilhões de dólares,"quantia suficiente para corromper
qualquer funcionário. A compra de
lápis, por parte do Governo norte-
americano, é muito grande anual-
mente, e representa (milhões de dóla-
res".

São 1'aulo — A discussão dos
preços mínimos do café foi adiada
para uma reunião extraordinária
do Conselho Monetário Nacional, já
marcada para o dia 27, segundo
afirmou ontem o Ministro da In-
dústrla e do Comércio, Camilo Pen-
na. Ele acrescentou que o adlamon-
to se deve h viagem do Ministro da
Fazenda, Karlos Rlschbleter, à Eu-
ropa e aos EUA.

O Ministro Camilo Penna lem-
brou que faz parte de uma equipe
de Governo, "não tendo uma pro-
posta isolada" a ser apresentada na
reunião do Conselho Monetário Na-
cional. Explicou que vem debaten-
do o assunto com os Ministros da
área econômica e, por Isso, quando
o Ministro da Fazenda retornar ao
Brasil, debaterá com ele o assunto,
objetivando "uma posição comum".

Concex
O Ministro Camilo Penna dlssa

que o projeto do Sr Benedito Morei-
ra para o Concex "era uma minuta,
um estudo básico", acrescentando
que ele foi discutido com os Mlnls-
tros da Fazenda e Relações Exterlo-
res e "chegamos à conclusão de que

havia soluções mais rápidas e mais
.simples; uma decisão final virá nos
próximos dias".

Indagado sobre quais decisões
seriam tomadas, ele observou: "O
Concex é órgão do Ministério da
Indústria c do Comércio, composto
de um- plenário de ministros, e a
Caccx é um órgão do Banco do Bra-
sil. Na órbita do Ministro da Fa-
zenda, o que se busca é unir isso a
uma autoridade comum, para dis-
pensar esforços, e já estamos em
reta final".

Professores e pesquisadores da
Escola Superior de Agricultura, Luiz
de Queiroz, da USP, esteve ontem
com o Ministro, a quem expuseram
um plano de uso do sorgo sacarlno
como matéria-prima alternativa pa-
ra produção de álcool.

— Com uso do sorgo — disse o
Ministro — o que se busca é esten-
der os períodos de utilização das
refinarias de álcool, porque estas
trabalham de seis a sete meses por
ano. Se conseguirmos, realmente,
estender o período de uso da refi-
naria e baixar o custo de produção,
teremos um efeito duplo na redu-
ção do custo do álcool.
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Em Nova Iorque as cotações do café fecharam em alta.
ontem, a 1 dólar e 94 centavos por libra-peso

EUA fazem álcool do trigo
Os EUA desenvolveram tecno-

logia para fazer álcool do trigo e
óleo combustível da soja, sorgo e
milho, em substituição ao petróleo.
A informação foi liberada em re-
cente encontro de exportadores de
oleaginosas, realizado em Amster-
dã, na Holanda, e está elevando os
preços dos cereais e das matérias-
primas agrícolas em geral. No en-
contro, os norte-americanos lança-
ram a seguinte piada: um bushel
de trigo custa 4 dólares e 40 cen-
tavos e um barril de petróleo 20
dólares, mas os árabes não perdem
por esperar.

Se o preço do trigo disparar no
mercado internacional, também o
Brasil sofrerá, pois estima-se que
importará 600 milhões de dólares
este ano, a preços do primeiro tri-
mestre. No próximo dia 21 a Co-
missão do Trigo fará nova concor-
rência para importação, prevendo
embarques no período de agosto a
outubro. Para embarque em julho e
agosto o Brasil comprou 268 mil to-
neiadas de trigo, a preços entre
159 dólares a tonelada e 161 dó-
lares e 50 centavos FOB.

Escassez
Na opinião do Sr Jacques Assa,

presidente da Inter-Continental
S/A, uma das maiores exportado-
ras de café e soja, o preço do trigo
deve subir, mas não muito, pois in-
viabilizaria sua comercialização."Essa notícia deve unir as nações
em torno da FAO, o órgão da ONU
que trata da alimentação, de modo
a incrementar a produção de trigo,
pois se o cereal passar a ser usado
como matéria-prima energética es-
casseará para a alimentação huma-
na. Certamente os Governos am-
pilarão a pesquisa e a produção de
trigo" — acrescentou o exportador,

O Secretário de Agricultura do
Estado do Rio, Sr Edmundo Cam-
pelio, acha que o trigo está sendo
usado, também, na produção da
vodea, enquanto cresce o emprego
do milho na indústria de uísque."Pode-se fazer álcool de quase to-
dos os cereais, e se o emprego do
trigo na produção de álcool, pelos
EUA, puxar o seu preço internado-
nal, isso talvez estimule o Brasil a
conseguir a auto-suficiêncla. Creio
que, no Brasil, o melhor investi-
mento agrícola continue a ser o ca-
fé. Quanto ao Estado do Rio, em

particular, nosso problema é de
abastecimento: estamos apoiando o
aumento de produção de hortigran-
jeiros, principalmente no Norte flu-
minense". ,

Geada
O Sr Jacques Assa está preo-

cupado, como exportador de café,
com o pessimismo que poderá aba-
ter-se sobre os cafeicultores do Pa-
raná, caso sofram com nova gea-
da. "O Paraná deve voltar a ocupar
o seu lugar de grande produtor de
café, através de financiamento de
plantio a preços justos e compensa-
dores, de modo a evitar a erradica-
ção, na eventualidade de novas gea-
das. Muitos fazendeiros estão subs-
tituindo o café pela soja, que já
chega a Cr$ 390 a saca".

O exportador acha que se deve"desmistlficar de uma vez por to-
das o fantasma da superprodução
mundial de café", lembrando que o
Brasil consumiu em apenas 12 anos
um estoque de 70 milhões de sa-
cas. "Somente após a colheita, de-
veremos nos preocupar com ações de
marketing, para Incrementar o
consumo de café no mercado in-
terno e no exterior. Agora é hora
de se garantir o fornecimento aos
nossos tradicionais Importadores e
àqueles que desejam comprar o pro-
duto. Porque senão eles vão bater
em outra porta" — assinalou o Sr
Assa.

Ferrugem
Bogotá — A Colômbia estabele-

ceu ontem uma "quarentena agra-
ria" ao longo de sua fronteira com
o Peru e o Equador, num esforço
para evitar a propagação de ferru-
gem ao seu território. O gerente
técnico da Associação Colombiana
de Produtores de Café, Sr German
Valenzuela, garantiu que se a fer-
rugem atacar plantações junto às
fronteiras, elas deverão ser ime-
diatamente destruídas, para evitar
a propagação.

A produção peruana de café,
Segundo o Sr Valenzuela, já foi
atingida em 40%, e se a ferrugem
chegar à Colômbia os efeitos serão
devastadores. Para evitar a ferru-
gem, os colombianos investiram
mais de 1 milhão de dólares em
pesquisas e renovaram seu parque
cafeeiro em 30%.

Confisco aumenta contrabando
Londrina — Tentando atingir a

fronteira com o Paraguai, 12 ca-
mlnhões foram apreendidos trans-
portando cerca de 5 mil sacas de
café beneficiado, que seriam con-
trabandeadas para o pais vizinho,
da região de Presidente Prudente
(SP). É o maior contrabando de
café de que se tem noticia, avalia-
do em Cr$ 32 milhões, e segundo
um ex-funcionárlo da agência lo-
cal do IBC "de setembro a f everei-
ro deste ano apenas a agência do

IBC desta cidade apreendeu 9 mil
sacas que seriam contrabandeadas
para o Paraguai".

Segundo ele "o confisco cambi-
ai de 103 dólares por saca de café
exportada é a principal causa do
crescente contrabando, que assu-
mlu proporções assustadoras a par-
Ur da geada de 1975". As 5 mil sá-
cas carregadas por 8 carretas Sca-
nla-Vabis e 4 Mercedes-Benz va-
lem, pelas cotações da Bolsa de No-
va Iorque, Cr$ 32 milhões.

Governo quer enquadrar todos os
óleos de cozinha no tabelamento

O coordenador adjunto da assesso-
ria econômica do Ministério da Fazenda,
Sr Edgar Cardoso, recomendará ao Ml-
nistro Karlos Rlschbleter, que regressa-
rá amanhã a Brasília, o tabelamento
dos preços de todos os óleos de cozinha.
Atualmente, o óleo de soja, sem mistu-
ras, é o único que está tabelado.

O preço do óleo de soja foi majora-
do em 15% há duas semanas para Cr$
24,30. Os supermercados, entretanto,
ainda não normalizaram a venda desse
produto. A assessoria econômica na se-
mana passada já havia ameaçado com o
tabelamento dos outros óleos se a soja

não aparecesse nas prateleiras dos su-
permorcados no Inicio desta .semana.

Os técnicos da assessoria crêem que
os supermercados estão mais Interessa-
dos em vender óleos de cozinha que no
rótulo anunciam que sáo feitos do amen-
doim. milho e etc. porque esses produ-
tos não são tabelados. Na verdade esses
óleos são misturas que contém um ele-
vado percentual de soja, segundo a as-
sessorla econômica. A medida será udo-
tada apenas se o Ministro da Fazenda
concordar e se os supermercados não
normalizarem o abastecimento de óleo
de soja até amanhã.
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Cotrijuí
critica a
Portobrás

Brasília — O presidente
da maior cooperativa agri-
cola do Rio Grande do Sul
(a Cotrijuí), Sr Rubem
Ilgenfrltz, criticou ontem a
Portobrás pelo investimen-
to de 200 milhões de dóla-
res no porto do Rio Gran-
de, "quando a Cotrijuí
gastou 7 milhões de dóla-
res para montar seu termi-
nal e já há outros dois ter-
minais completamente oclo-
sos, que poderiam entrar
em operação com uma des-
nesa muito menor".

Banco Boavista SA.
FUNDADO EM 1924 - SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
GEMEC - RCA - 200/76/027
CARTA PATENTE 2744
C.G.C. 33.485.541/0001-06
MATRIZ: PRAÇA PIO X, 118-A - RIO DE JANEIRO - RJ.

RESUMO DO BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 1979

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL

A LONGO PRAZO 9.139.753.068,00
Disponibilidades 107.804.428,48
Operações de Crédito 3.214.364.906,86
Relações Interbancárias e
Interdepartamentais 3.540.921.154,86

Créditos Diversos 2.105.113.606,66
Valores e Bens 171.548.971,14

ATIVO PERMANENTE 498.312.943,21
Investimentos 149.145.827,03
Imobilizado 329.871.809,79
Diferido 19.295.306,39

• TOTAL DO ATIVO 9.638.066.011,21

PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL

A LONGO PRAZO 9.072.014.096,23
Depósitos 3.065.345.888,51
Relações Interbancárias e
Interdepartamentais 3.620.647.646,52

Obrigações por Empréstimos 1.585.905.403,95'
Obrigações por Recebimentos — Tributos

e Encargos Sociais 502.713.523,70
Outras Obrigações 297.401.633,55

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 554.393.443,09
Capital Social 192.365.557,00
Reservas de Capital 217.935.964,66
Reservas e Retenção de Lucros 93.734.250,63' 
Lucros Acumulados 50.357.670,80

CONTAS DE RESULTADO 11.658.471,89
Contas Credoras 590.555.089,59
Contas Devedoras (578.896.617,70)

TOTAL DO PASSIVO 9.638,066.011,21

Fernando Ruy Barbosa da Fonseca - Contador CRC-RJ 010.312-9

Banco Boavista
RESUMO DO BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 1979

de Investimentos S.A.
C.G.C. 42 583.286/0001-25
CARTA PATENTE - GEMEC - N.° 3301386/76

ATIVO PASSIVO
CIRCULANTE E REALIZÁVEL CIRCULANTE E EXIGÍVEL

A LONGO PRAZO 1.229.447.471,35 A LONGO PRAZO 1.129.389.270,23
Disponibilidade ''.—— —- T7XKKra6i;07 ^Depósitosa Prazo— 803.564.340,95
Financiamentos e Repasses 1.049.116.589,33 Recursos p/Financiamentos e Repasses 224.068.613,60
Outros Créditos e Valores 163.325.920,95 Outros Recursos 101.756.315,74

PERMANENTE 2.837.677,39 RESULTADO DE EXERCÍCIOS FUTUROS 160,859,87
Investimentos 165.614,53 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 86.177.606,81
Diferido 1.187.584,87 Capital Social 60.000.000,00

Jmobilizado 1.484.477,99 Aumento de Capital 19.200.000,00

\ 

Reservas de Capital 257.889,87
Reservas de Lucros 2.262.502,21
Lucros Acumulados 4.457.214,73

CONTAS DE RESULTADO NO SEMESTRE 16.557.411,77
Credoras 175.569.667,42
Devedoras 159.012,255,65

TOTAL DO ATIVO 1.232,285.148/74 TOTAL DO PASSIVO 1.232.285.148;74

Fernando Ruy Barbosa da Fonseca - Contador CRC-RJ 010.312-9

BORGHOFF SA
COMÉRCIO E TÉCNICA DE MÁQUINAS,

MOTORES E EQUIPAMENTOS
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO

C.G.C. 33.323.742

AVISO AOS ACIONISTAS
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS: Cr$ 0,08 POR AÇÃO
AÇÕES PREFERENCIAIS: CUPÃO N.° 26
AÇÕES ORDINÁRIAS: CUPÃO N.° 23

Os acionistas possuidores de ações nominativas receberão os
Dividendos aprovado» pela A.G.O. de 26.04.1979, por meio
de cheques remetidos pelo Correio.

Convidamos os acionistas possuidores de ações ao portador
a comparecerem, è partir de 18.06.1979, num dos endereços
abaixo, no horário de 8 as 11 e das 14 às 17 horas, exceto aos
sábados, para receberem os dividendos mediante a apresentação
dos títulos e dos cupões acima mencionados.

Como sociedade de capital aberto os dividendos de ações
ao portador não Identificados estão sujeitos a retenção do Imposto
de Renda, exclusivamente na Fonte, è razão de 16,5% (Dezesseis
e meio por cento). Os acionistas que se identificarem ficarão
isentos de retenção do Imposto de Renda na Fonte, porém obri-
gados a incluir estes rendimentos em sua declaração anual, a
não ser que optem pela retenção dos 16,5% (Dezesseis e meio
por cento) do Imposto de Renda na Fonte.

Os dividendos não reclamados até o dia 21 de setembro
próximo vindouro, sofrerão o desconto do Imposto de Renda, como
rendimento de beneficiário não identificado, de acordo com a
legislação em vigor.

AUMENTO DE CAPITAI:

A A.G.O. de 26.04.79 «provou o aumento do capital social
de Cr$ 30.600.000,00 para Cr$ 41.616.000,00 mediante altera-
ção do valor nominal das ações de Cr$ 1,00 para Cr$ 1,36, sem
emissão de novas ações.

RIO DE JANEIRO - Rua Rlachuelo, 243 - Tel. 222-9815
SÃO PAULO - Rua Robert Bosch, 353 - Tel. 826-7011
RECIFE — Av. Marechal Mascerenhas de Moraes, 701 — Tel. 227-0047
PORTO ALEGRE - Av. Farrapos, 1043 - Tel. 21-5244
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Advogado,
recorra ao
único
boletim
semanal
especializado
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O B JA — Boletim •
de Jurisprudência

Adcoas —
entrega a seus

assinantes,
semanalmente,
uma seleção da

jurisprudência brasileira mais
atual, de todos os ramos do
Direito. São cerca de 7.000

acórdãos anuais, resumidos em
linguagem clara e objetiva.

Os assinantes do BJA
contam também com o

Serviço gratuito de Pesquisa
e Documentação, que
atende suas consultas

pessoalmente ou
por telefone.

m Solicite seu exemplar gratuito*
maiores informações enviando 0319
cupom para Av. liberdade, 95S
C6P 01602- S3o Pauto
Av. Pedro 11,374
CEP 20.341 -Rio da Janoirt»

jurisprudência.
Nome ou Razão Social.

Profissão ou Atividade.

Rua
Cidade Estado CEP. -__J

Atenção pessoal que vive ligado no Noticiário Financeiros
a sua Caderneta de Poupança nunca entra em baixa.

Pelo contrário: ela está sempre em alta, porque rende juros ou dividendos e ainda atualiza o seu di-
nheiro com a correção monetária. Em matéria de investimento, não fique por baixo. Aplique em
Caderneta de Poupança, E se você fizer Poupança Programada, sua aplicação rende mais ainda.

Caderneta de Poupança
Quem poupa conquista o que

a vida tem de melhor.
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Embratur Anapp não acredita
quer mais
estímulos

O presidente da Embri-
tur, Sr Miguel Colasuonno,
anunciou ontem a adoção de
uma estratégia mercadoió-
glca externa objetivando
elevar o número de entra-
das de turistas estrangeiros
para 1 milhão 500 mil, de
modo a atingir uma receita
de 1 bilhão de dólares em
curto espaço de tempo.

Em pronunciamento, on-
tem, na Confederação Na-
cional do Comércio, o Sr
Colasuonno apontou o eleva-
do custo do transporte ué-
reo, responsável por cerca
de 70% das chegadas de tu-
ristas como um dos mais
Importantes fatores Impedi-
itivos ao Incremento do fluxo
Internacional de turistas
para o Brasil.

Anunciou, então, que a
Embratur pretende "desen-
volver esforços conjuntos
com a.s autoridades aerrt-
náuticas na busca de solu-
ções técnicas que permitam
Instituir uma sistemática ta-
rifaria de transporte 'íéreo
que torne o produto turisti-
co brasileiro mais comp&Mtí-
vo no exterior.

O presidente da Embratur
observou também que se in-
sere nesse contexto "a nu-
plantação de novos portões
de entrada no pais, nas re-
giões Norte e Nordeste, pois,
situando-se re 1 ativamente
mais próximos dos princi-
pais centros emissores de
turistas do mundo, irão con-
tribuir para a desejada re-
dução de custos".

— Acredito firmemente —
afirmou ele perante o pie-
nário da CNC — que tais
medidas virão acrescentar,
de imediato, mais 80 milhões
de dólares às receitas brasi-
leiras com turismo, através
da elevação substancial c'o
número de turistas que irão
para essas duas regiões do
pais, aproveitando as facili-
dades que ai se pretende
criar.

Depois de frisar que "o de-
isenvolvimento do turismo é
tarefa a ser assumida con-

juntamente pelos setores
público e privado", o Sr Mi-
guel Colasuonno afirmou ser
meta da sua administração"incrementar as atividades
de pesquisa turística".

em 'grandes prejU1ZOS
55

para os montepios
Porto Alegre — "Não vejo

grandes prejuízos às empre-
sas privadas, filiadas ou não
á Anapp, por serem subme-
tidas a uma parada tempo-
rárla para a adaptação de
seus pianos e normas técni-
cas, e apelo aos partlclpan-
tos de montepios em geral
que náo deixem de pagar
suas mensalidades de planos
já iniciados, pois isso acar-
reta ri a grandes prejui-
zos para milhares de bene-
flciários no pais". A afirma-
ção é do presidente da As-
sociação Nacional de Prevl-
déncia Privada (Anapp),
Coronel Alcy Rezende.

Em Brasília, o Ministro In-
terino da Fazenda, Márcio
Fortes, Informou que só no
final desta semana, ou no
começo da próxima, é que a
Susep (Superintendência de
Seguros Privados) divulgará
a relação com os nomes dos
30 montepios que poderão
continuar a operar seus pia-
nos.

Para o Coronel Alcy Re-
zende, que se reúne hoje no
Rio com delegados da

Anapp, não devem ser ape-
nas 30 as entidades que se
adaptam as normas do CNSP
pois este é quase o número
de montepios filiados a
Anapp (que são 35). Disse
que sabe da existência de
multas outras entidades
aptas a continuarem ope-
rando embora não sejam fl-
liadas: "As entidades aptas
a funcionarem, bastando
apenas que se adaptem às
novas normas, mas sem pre-
juízo algum de seus planos,
somam a mais de 100", aflr-
mou.

— Pela estrutura de que
dispõe a Susep, os monte-
pios sérios poderão, em 60
dias, ter seus novos planos
aprovados e se adaptarem
às resoluções; é só uma
questão de infra-estrutura
administrativa, atuarial e
técnica. Disse o Coronel Al-
cy Rezende que a lei de fe-
vereiro de 1978 já antecipa-
va muitas normas que se-
riam baixadas agora pelo
CNSP, e por isso, muitas en-
tidades não foram surpre-
endidas.

Febrap considera os
pecjuenos discriminados

O vice-presidente da
Febrap — Federação Bra-
sileira de Montepios — Fer-
nando Batista, acusou on-
tem de discriminatória a
resolução do Conselho Na-
cional de Seguros Privados,
que decidiu suspender as
vendas de planos dos mon-
tepios novos e não dos an-
tigos: "Não se mede a sol-
vencia ou liquidez de um
montepio pela data de fun-
dação ou número de asso-
ciados" — afirmou — "mas
essencialmente pelo cum-
primento da Nota Técnica
Atuarial. E consta que a
Susep não fiscaliza há 10
anos as Notas Técnicas dos
montepios antigos".

O que a entidade reivin-
dica, segundo ele, é apenas
o cumprimento da Lei n.°
6 435/77 e do Decreto-Lei
n.° 81402, ou seja, as enti-
dades "só podem sofrer li-
quidação na hipótese de ser
apurada a inviabilidade dos
planos previdenciáirios

através da Nota Técnica
Atuarial e da contabilida-
de".

Para Fernando Batista, a
previdência privada está"surpresa" porque o Con-
selho Nacional de Seguros
Privados "ousou", através
de uma simples resolução,
alterar discricionária e
d i s c r i minatoriamente os
dispositivos da Lei, obri-
gando todos os montepios
criados após o Decreto-Lei
n.° 73/66, e reconhecidos de
existência legal pela Lei n.°
4 635, a suspender sem
mais nem menos suas ati-
vidades" até que a Susep
examine caso por caso sua
situação.

— Ora, como a própria
Susep, através de seu su-
perintendentè1.decla.rnu nua
não sabe quanto tempo du-
rara tal exame, ou quando
o mesmo terá início, é cer-
to que 90% da previdência
irão à bancarrota,

JORNAL DO BRASIL n Quarta-feira, 20/6/79 1» Caderno
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Bolsa do Rio
Números do pregão

Papéis mais negociados à vista, em dinheiro: Petrobrás
PP (19,58%), Varig PP C/D (7,18%), B. Brasil PP

(6,90%), B. Brasil ON* (5,50%), Café Brasília PP C/D

(4,18%).
Na quantidade d» títulos: Petrobrás PP (20,74%), B. Bra-

sil PP (7,23%), B. Brasil ON (6,51%), Varig PP C/D
(4,95%) o Vulcabrás PP (3,60%).

Papéis governamentais (Cr$ mil): 65 221 (50,18%).
Papéis privados (Cr$ mil): 64 744 (49,82%).
IBV: médio 5298 (esl). Final: 5321 (mais 0,4%).
IPBV: 517 (mais 0,2%).
Média SN: ontem: 91.408, anteontem: 90 940, há uma

semana: 91 100, há um mês: 91 679, há um ano:
96 094.

Oscilação: Das 30 ações do IBV, 10 subiram, 7 ficaram
estáveis, 9 caíram e 2 não foram negociadas (Bo-
zano PP a Tibrás EA).

Maiores Altas: Docas OP (2,72%), Mesbla PP (2,34%),
Vale PP (1,76%), Mesbla OP 1,54%), Belgo OP
(!,/4%) e Wetrobrás UN (0;84%)r

Maiores baixas: Souza Cruz OP (2,43%), W. Martins OP
(2,38%), Samitri OP (2,26%), Riograndense PP
(2,07%) e Brahma OP (1,90%).

À vista
A termo

Volume negociado
54 562 593

4 992 000
Merc.
Total

Futuro 17 950 "UOO

77 504 593
Mais alto do ano (30/5) 159 024 472
Mais baixo do ano (29/1) 29 983 421

91 636 548,68
7 612 640,00

30 7icVüvO,00
129 965 188,68
297 983 511,58

46 380 337,47

EMPRESAS

Dinis anuncia enacáo
São Paulo — "O Brasil cs-

tá numa situação Incômoda,
pois deixou de ser pais sub-
desenvolvido c não alcançou
o desenvolvimento esperado.
E' preciso que encontre uma
fórmula para chegar ao pie-
no desenvolvimento e para
isso terá que contar com o
empresariado privado." A
opinião é do presidente do
Grupo Pão de Açúcar, Sr
Abílio Dinis, ao apresentar
ontem a Brasllpart S.A. —
Participações e Investlmen-
tos, uma empresa de nego-
cios, "concebida para atuar
como agente do desenvolvi,
mento econômico e social
brasileiro".

Ele é presidente do Con-
selho de Administração da
nova empresa, que tem co-
mo objetivo principal, "o
atendimento à pequena e
média empresas nacionais.
O Brasllpart será lançado
oficialmente depois de ama-
nhã, em solenidade a ser
presidida pelo Ministro do
Planejamento, Sr Mário
Henrique Simonsen, no Clu-
be Atlético Paulistano.

A nova empresa tem CO
negócios "engatilhados", co-
mo salientou o Sr José Papa
Júnior, seu presidente-exe-
cutivo, sendo que um deles,
é a venda para os Estados
Unidos, através da Confrio,
de 30 mil quilos de cama-
rões por mês, à razão de 100
mil dólares (Cr$ 2 milhões
600 mil).

da
Arquivo

Abílio Dinis
COTAS

O Brasilpart é constitui-
do pelo sistema de cotas
(terá 100 cotas no total),

valendo cada uma CrS 2
milhões 500 mil e, segundo
o Sr Dinis, "deverá dirigir-
se prioritariamente às pe-
quenas e médias empresas,
base das economias de mer-
cado. No Brasil, elas repre-
sentam número expressivo
em todos os setores, a co-
meçar pela agricultura, on-
de a maior parte da produ-
ção provém da pequena e
média propriedade àgrico-
Ia. • Assistiremos técnica e
economicamente as peque-nas e médias empresas, até
participando de seu capital,
de onde poderemos nos reti-
rar quando não houver

Brasilpart
mais necessidade de nossa
presença".

Juntamente com a Bra-
sllpart Participações, e^tá,,sendo formada a BraslIpwL
Corretora de Seguros, que,segundo o Sr José Papa Jú-
nlor, "terá a função de dar
Beguros aos negócios de pe-(juenos e médios empresa-
rios". O Sr Dinis explicou
que "a Brasllpart pode ser-
vir como ponte entre aa
empresas nacionais e a co-
muiudade financeira tntér-
nacional, para levantatnen-
to de recursos financeiros,
associações e participações.
Poderemos também fuzer
negócios com as empresas
de grande porte, nada nos
impede disto".

O Sr Papa Júnior disse
ainda que a Brasilpart "está
atenta aos negócios e sem-
pre que houver uma oportu-
nidade os realizará. Se a
empresa não der certo den-
tro de 18 meses, nós a fe-
charemos, mas temos certe-
za de que tudo dará certo.
O empresário consciente
precisa saber quando deve
retirar-se de um negócio,
porque ele não vai bem.
Esse é o capitalismo, temos
que sofrer riscos".

Para o Sr Abílio Dinis, "o
Brasilpart não será a ba-
bá des empresários. Não
queremos ser um BNDE na
ineficiência ou eficiência de
suas ações".

Bardeila quer parte da Sidersul
Florianópolis — Represen-

tantes de um pool liderado
pelos grupos Bardeila, de
São Paulo, e Davy, da In-
glaterra, consorciado com o
banco inglês Morgan Gre-
enfield, apresentaram on-
tem ao Governador Jorge
Bomhausen uma proposta
de controle acionário da Si-
dersüí (Siderúrgica Sul Ca-
tarinense)., eomprome tendo-.
se a participar com um ca-
pitai de risco de 60 milhões
de dólares (Cr$ 1,5 bilhãoj.

A proposta inclui todos os
aspectos do empreendimen-
to, ou seja, a parte financei-
ra, transferencia de tec.no-
llogia, construção e monta-
gem. O custo total da Sider-

sul está orçado em 430 ml-
lhões de dólares (Cr$ 10.7
bilhões), e sua implantação
—compreendendo as fases
de redução, aciaria e fa-
bricação de laminados — se-
rá feita em cinco ou seis
anos, podendo o prazo ser
reduzido para três anos.

Em São Paulo, o presiden-
\e do Grupo Bardéüà, Clãü-
dlo Bardeila, admitiu que"poderá ser concretizada" a
operação conjunta entre a
Davy e a Bardeila, "a priri-
cipio através da coordena-
ção das duas empresas para
o fornecimento de equioa-
mentos a essa siderúrgica e,

se for necessário, uma pe-.
quena participação aciona-
ria, nos moldes da que ocjr-,
reu na Açominas".

Segundo o empresário, na{
proposta elaborada co*ri
apoio financeiro do Morgan
Greenfield" a Bardeila en-,
traria como coordenadora eGreenfield "a Bardeila en--da- -indústria—nacionaL da
equipamentos e, a Davy, na
mesma condição, como e;n-
presa estrangeira".

— "A participação even-
fcual da Bardeila na Sider-
sul" — concluiu Cláudio•Bardeila — "caso réjaãBEg--
cessário, seria relativamen-
te pequena, como no caso da
Açominas".

Cacique negocia Cr$ 10,5 milhões
São Paulo — A elevação de

0,4% na média das cotações dos ti-
tulos de Ia. linha garantiu ontem
o fechamento em alta de 0,1% do
índice Bovespa. A média dos pre-
ços dos papéis do Grupo II man-
teve-se inalterada. Incluídos Cr$

30,8 milhões relativos à oferta de
venda de ações Vigorelli OP, o mon-
tante negociado chegou a Cr$ 106,2
milhões, destacando-se ainda nas
negociações Cacique PP, com Cr$
10,5 milhões e Petrobrás PP, com
Cr$ 6,8 milhões.

Cotações da Bolsa de São Paulo
Tit. Abort. Méd. Fech. Quant.

1 000

Acesita op .'. 1,16 1,16 1,16 374
Aço Allona op 0,60 0,60 0,60 ?
Aço Allona pp 0,60 0,60 0,60 17
Aços Vill pp .' 1,50 1,50 1,50 1 085
Alpargatas op 2,75 2,75 2,75 14
Alpargatas pp 2,60 2,64 2,65 647
Amazônia on . 0,80 0,80 0,80 19
And Claylon op 1,50 1,55 1,55 244
Antártica op . 1,11 1,11 1,11 7
Aparecida ppa 0,90 0,93 0,95 432
Aparecida ppb 0,95 0,95 0,95 268
Amo pp 80 2,81 2,80 994
Artex pp . . . 2,30 2,30 2,30 428
Arthur tange op 1,45 1,45 1,45 1 200
Auxiliar pn . 0,75 0,75 0,75 75
Bamerind Br on 1,15 1,15 1,.S 200
Bandeirantes on 0,85 0,85 0,85 2
Bandeirantes pp 0,58 0,60 0,55 61
Banespa on . . 0,66 0,66 0,66 55
Banespa pn . . 0,66 0,66 > 0,67 173
Banespa pp . . 0,77 0,77 0,77 1 734
Bardeila op . 3,20 3,20 3,20 2
Belgo Mineir op 1,75 1,77 1,78 93
Benzenex pp . 0,47 0,47 0,47 20
Bic Monark op 0,71 0,71 0,71 117
Brad Invest on 1,61 1,61 1,61 19
Brad Invest pn 1,63 1,63 1,63 973
Bradesco on . 1,68 1,68 1,68 308
Bradesco pn . 1,65 1,67 1,65 3 547
Brahma pp . . 1,58 1,58 1,58 450
Brasil on . . 1,45 1,42 1,41 195
Brasil pp . . 1,59 1,59 1,61 1 900
Brasilit op . . 2,80 2,80 2,80 63
Brasimet op . 0,79 0,78 0,78 82
Brasmolor op . 4,60 4,60 4,60 303
C Fabrini pp . 1,55 1,52 1,50 1 500
Caciqua op . . 5,50 5,50 5,50 500
Cacique pp . . 6,10 6,10 6..0 1 731
Caf Brasília pp 3,54 3,58 3,65 1 485
Casa Anglo op 2,00 2,00 1,97 123
Casa Anglo pp 1,90 1,90 1,90 1
CBV I Mec op 4,50 4,50 4,50 49
Cemlg pn . . 0,31 0,31 0,31 1
Cesp pp 0,70 0,70 0,70 335
Cica pp 1,80 1,78 1,78 200
Cim. Aratu op 0,58 0,58 0,58 150
Cim. Caue pp 1,35 1,39 1,40 830
Cim. Ilaú pp 3,70 3,80 3,80 533
Cimetel pp 0,88 0,88 0,90 370
Cobrasma pp 1,33 1,33 1,32 270
Coest Const. j»p 1,25. 1,19 1,18 389
Com. • Ind. SP pn 1,04 1,04 1,04 18
Comind B. Inv. pn 2,20 2,25 2,30 200
Const. A. Lind. pp 0,96 0,96 0,96 7
Const. Beter pp 0,51 0,51 0,51 1
Copas pp 1,15 1,15 1,15 190
Diâmetro Emp. op 1,02 1,02 1,02 5
Duratex pp 1,90 1,87 1,87 1 676
Ecisa op 0,70 0,70 0,70 1 780
Ecise pp 0,85 0,85 0,85 150
Econômico pn 1,23 1,23 1,23 961
Elume op 1,30 1,30 1,30 20
Eluma pp 1,52 1,51 1,52 I 299
Engesa ppa 4,80 4,80 4,80 278
Ericsson on 1,43 1,43 1,43 200
Ericsson op 3,00 3,10 3,10 464
Eternit op 4,60 4,60 4,60 20
Eucatex ppa 2,85 2,85 2,85 100
FNV ppa 2,80 2,79 2,77 200
Fab. C. Renaux pp • 1,82 1,82 1,82 5
Fer. Lam. Brás. pp 1,03 1,03 1,03 10
Ferro Brás. op 5,56 5,56 5,56 6
Ferro Ligas op 1,40 1,40 1,40 200
Ferro Ligas pp 1,75 1,72 1,70 1
Fibam pp 0,60 0,60 0,60 10
Fin. Bradesco on 1,20 1,20 1,20 19
Fin. Bradesco pn 1,20 1,20 1,20 737
Ford Brasil op 4,50 4,50 4,50 55
Francês Uai. on 1,20 1,20 1,20 21
Fund. Tupy op 1,25 1,25 1,25 111
Fund. Tupy pp 1,53 1,55 1,55 1 145
Grazziotin pp 2.68 2,68 2,63 1
Guararapes op 2,85 2,90 2,90 1 112
Guararapes op 2,70 2,70 2,70 15
Heleno Fons. op 0,58 0,59 0,60 200
Heleno Fons. pp 0,54 0,54 0,54 5
IAP op 1,00 1,00 1,00 1 251
Ibesa op 2,30 2,30 2,30 242
Iguaçu Café op 3,92 3,91 3,90 650
Iguaçu Cate pa 6,30 6,30 6,30 157
Ind. Hering op 3,25 3,22 3,20 5
Ind. Hering ppa 4,00 4,01 4,00 660
Ind. Haring ppb 3,00 3,00 3,00 22

Ação Abert. Méd. Fech. Quant,
1 000

Ind. Villares p
Itaubanco on
llaubanco pn
Light on
Light op
Loias Ameríc oo
Lojas Renner ppb
Lonaflex pp
Maderit op
Madeirit ppb
Magnesíta ppa
Manah oo
Manah pp
Mangels Indt op
Mannesmann op
Mannesmann pp
Marcopolo pp
Mendes Jr pp
Merc S Paulo pp
Mesbla pp
Met A Eberle pp
Metal Levs pp
Moinho Lapa pp
Moinho Sant op
Nacional pn
Nord Brasil on
Nord Brasil pp
Noroeste Est on
Noroeste Est pn ¦
Noroeste Est pp
Orniex dd
Pet Ipiranga op
Pet Ipiranga pp
Petrobrás on
Petrobrás pn
Petrobrás pp
Pir Brasília pDa
Pirelli oo
Pirellt pp
Pia Monsanto oo
Premesa pp
Prosdocimo pp
Real on
Real on
Real Cia Inv on
Real Cia Inv pn
Real Cia Inv op
Real Cons pnd
Real Cons pne
Real Cons pri*
Real de Inv on
Real de Inv pn
Real de Inv pp
Real Part pna
Real Part pnb
Real Part on
Savena op
Semp od
Servix Eng op
Servix Eng op
Sharp pp
Sid Açpnorte op
Sid Açonorte ppa
Sid Açonorte ppa
Sid Coíerraz op
Sid Guaira op
Solorrico pp
Sorona op
Souza Cruz op
Sta OIimpia pp
Tecei S José pp
Teak ppTelerj on
Telerj pn
Telesp oe
Tetesp on
Telesp pe
Tetesp pn
Transauto pp
Transbrasil pn
Transparaná pp
Unibanco on
Unibanco pn
Unibanco pp
Unibancoinv on
Unibancoinv pn
Unipar oe
Unipar pe
Vale R Doce pp
Varig pp
Varig on
Varig pp
Vidr Smarina op

2,55 2,60 2,65 90
1,61 1,61 1,61 16
1,31 1,31 1,31 246
0,60 0,60 0,60 276
0,64 0,63 0,63 480
2,05 2,03 2,03 54
2,70 2,70 2,70 500
1,85 1,80 1,80 105
4,00 4,00 4,00 1
2,60 2,60 2,60 396
1,05 1,05 1,05 107
2,05 2,05 2,05 5
2,00 2,06 7,06 270
1,30 1,30 1,30 4
1,07 1,07 1,07 7
1,00 1,00 1,00 20
2,30 2,30 2,30 350
1,23 1,24 1,25 253
0,92 0,92 0,92 5
2,60 2,60 2,60 183
2,30 2,30 2,30 200
2,45 2,45 2,45 535
2,00 2,00 2,00 4
2,15 2,17 2,20 578
1,02 1,02 1,02 200
1,10 1,10 1,10 13
1,40 1,40 1,40 17
1,60 1,60 1,60 7
1,60 1,60 1,60 25
1,80 1,80 1,80 184
1,93 1,93 1,93 830
3,80 3,80 3,80 144
4.50 4,50 4,50 191
1,15 1,18 1,20 672
1,48 1,48 1,48 1
1,58 1,58 1,57 3 889
1,95 1,95 1,95 300
1,20 1,19 1,18 1 455
1,10 1,05 1,05 1 597
3,90 3;90 3,90 35
0,75 0,74 0,73 290
1,40 1,40 1,40 97
0,78 0,78 0,78 237
0,70 0,70 0,70 324
2,80 2,80 2,80 78
2,80 2,80 2,80 131
2,88 2,88 2,88 32
0,95 0,95 0,95 6
0,95 0,95 0,95 10
1,00 1,00 1,00 75
1.51 1,51 1,51 56
1,51 1,51 1,51 7
1,75 1,78 1,80 2
0,95 0,95 0,95 51
1,00 1,00 1,00 37
0,92 0,92 0,92 13
2,26 2,28 2,30 50
1,00 1,00 1,00 161
0,66 0,64 0,62 1 285
0,59 0,59 0,59 110
1,48 1,48 1,50 339
1,26 1,28 1,30 13
1,63 1,69 1,70 119
1,50 1,50 1,50 1
0,90 0,90 0,90 120
1,65 1,64 1,64 361
1,00 1,00 1,00 5
4,00 4,00 4,00 1
2,05 2,02 2,01 810
2,80 2,80 2,80 99
5,00 5,00 5,00 20
2,50 2,50 2,50 52
0,20 0,20 0,20 42
0,75 0,75 0,75 39
0,20 0,19 0,19 50
0,20 0,20 0,20 39
0,80 0,81 0,81 95
0,80 0,80 0,80 8
3,00 3,00 3,00 71
1,35 1,35 1,35 51
0,95 0,95 0,95 6
1,00 1,00 1,00 23
0.68 0,81 0,84 72
1,08 1,08 1,06 40
1,20 1,20 1,20 14
1,25 1,25 1,25 6
2,98 2,98 2,98 6
3,93 3,93 3,93 2
1,73 1,72 1,73 1 568
2,45 2,45 2,44 572
1,45 1,45 1,45 44
2,30 2,29 2,30 400
2,43 2,49 2,50 181

Cotações da Bolsa do Rio

Títulos
EM CRUZEIROS

Abort. Fech. Méd.
Var.

méd.
ant.

Luc. Quant,
•m 78 (1 000)

Jan-100

Acesita c/d op 1,16 1,15
Alpargatas pp 2,60 2,60
Açonorte pp 1,61 1,61
Aratu op 0,60 0,57
Aratu pn 0,36 0,37
Artex pp 2,30 2,30
A. Claylon op 3,60 3,60
Barbará c/d op 1,68 1,72
B. Brasil on 1,42 1,41
B. Brasil pp 1,60 1,65
B. C Real ex/d ori 0,66 0,66
B. Est. Bahia pn 0,85 0,85
B. tst. Bahia v pp 0,92 0,95
B. Econômico ex/í»on 1,23 1,23
Belgo Wp 1,75 1,77
Banerl on 0,74 0,74
Banerj pp 1,05 1,05
Banespa ex/d on 0,62 0,62
Banespa ex/d pn 0,65 0,64
Banespa pp 0,80 0,80
B. Itau pn 1,31 1,31
B. Nacional on 1,02 1,02
B. Nacional pn 1,02 1,02
BNB on 1,15 1,15
BNB pp 1,40 1,40
Bozano op 1,45 1,45
Bradesco ex/d pn 1,65 1,65
Brahma op 1,55 ',55
Brahma pp 1,56 1,56
Cacique c/db PP 6,10 6,10
Cimento Cauê pp 1,40 1,38
Bangu ex/d pp 0,90 0,90
CBEE op 0,63 0,63
Cesp PP 0,73 0,73
C. Banha op 1,50 1,50
Cemig pp 0,60 0,60
P. Fértil. Copa pp 1,15 1,15
Souza Cruz op 2,06 2,00
C Brasília c/d op 3,38 3,38
C. Brísília c/d pp 3,50 3,50
CSN pp 0,48 0,48
D. Santos c/d op 1,83 1,91
Duratex pp 1,89 1,90
Ecisa pp 0,84 0,84
Eletrobrás/A pp 0,61 0,61
Elelrobras/B pp 0,61 0,61
F. Bangu pp 0,95 0,95
Ferbasa c/d pp 1,40 1,42
F. Brasileiro pp 2,50 2,51
Fertisul on 1,60 1,60
Fertisul •> pn 2,20 2,20
Fertisul pp 2,45 2,45
Cat. Leopoldina pp 0,86 0,86
C I. Finor ei 0,23 0,22
C. I. Fisst Reflo. ei 0,18 0,18
Gerdau pp 4,00 4,00
D. imbiluba c/d op 0,95 0,95
Kalil Sehbe pp 2,65 2,67
Chocolate Lacta op 2,90 2,90
Light c/d op 0,67 0,66
Light ex/d op 0,62 0,62
l. Americanas op 2,02 2,00
L. Brasileira pp 2,50 2,50
Magncsil pn 0,8' 0,81
Rcf. Manguinhos on 0,65 0,65
Mannesmann cp 1,05 1,03
Mannesmann pp 1,00 1,00
Mendes Júnior pp 1,25 1,25
Mesbla d/54 op 2,60 2,69
Mesbla d/54 pp 2,60 2,69
M. Fluminense op 3,80 3,90
Bic. Monark op 0,73 0,73
M. Santista op 2,15 2,15
Nova América op 1,60 1,62
Potroorás on 1,18 1,21
Petrobrás pn ',43 1,45
Petrobrás PP 1,58 1,59
Marcopolo pp 2,35 2,35
Pet. loiranga op 3,51 3,51
Pet. Ipiranga pp 4,50 4,50
Riograndense op 2.00 2,00
R»jgr:ndense PP 2,84 2,84
Samitri op ',32 1,28
Sergen ex/d pp 1,32 1,32
Supergasbrás op 2,79 2,80
Sid Guaira op 1,70 1,70
Sid. Guaira pp 2,43 2,46
Solorrico pp 1,00 1,00
Springer pp 0,70 0,69
Servix c/d op 0,66 0,62
Tecnosolo c/s op 1,85 1,85
Telerj oe 0,20 0,21
Teleri on 0,18 0,18
Telerj ex/d pn 0,79 0,79
T. Janer pp 1,65 1,70
Unibanco on 0,60 0,60
Unibanco pn 0,60 0,60
Unipar c/d pe 4,50 4,50
Vale pp 1,70 1,73
Varig c/d PP 2,43 2,45
Aços Villares ex/d pp 1,25 1,25
Vi S. Marina c/d op 2,44 2,44
Vulcabrás pn 1,70 1,70
Vulcabrás PP 1,70 1,70
W. Martins ex/d op 2,10 2,00

1,16 -0,86 143,21 688
2.60 Est. 127,45 56
1.61 Est. 247,69 2
0,57 -1,67 131,11 65
0,36 120,00 7
2,30 Est. 139,39 200
3,60 7,46 146,34 1
1,70 Est. 89,47 810
1,42 -0,70 100,00 3 551
1,60 Est. 100,00 3 946
0,66 2
0,85 Est. 146,55 3
0,94 138,24 10
1,23 22
1,77 1,14 203,45 I 085
0,74 -5,13 92,50 2
1,05 Est. '.34,62 43
0,62 -11,43 4
0,65 -7
0,80 Est. 125,00 10
1.31 Est. 114,91 92
1,02 110,87 30
1,02 Est. 110,87 712
1,15 Est. 123,66 264
1,40 -0,71 125,00 60
1,45 147,96 1
1.65 Est. 128,91 259
1.55 112,32 -20
1.56 -0,64 104.73 1612
6,10 J-,2
1,38 1,47 113,11 596
0,90 147,54 30
0,63 131,25 60
0,73 Est. 148,98 V
1,50 107,14 17
0,60 Est. 133,33 260
1,15 182,54 100
2,01 -2,43 106,35 1 328
3,38 30
3,50 Est. 218,75 1094
0,48 114,29 1
1.89 2,72 130,34 538
1.90 5,56 163,79 ' 800
0,84 112,00 42
0,61 1,67 :96,77 6
0,61 1,67 160,53 S
0,95 1'0,47 130
1,40 99
2,50 5sr. 74,63 411
1,60 1
2,20 93,62 4
2.45 0,82 77,29 10
0,86 1.18 "32,31 50
0,23 E;t. i2',05 1 067
0,18 120,00 60
4.00 0,76 238,10 I0O
0,95 100
2.66 0,38 144,57 1 330
2,90 100,00 30
0,67 Est. 79,76 53
0,62 Est. 80,52 50
2.01 Est. 93,93 1 542
2.50 Est. 111,61 653
0,81 -. is
0,65 92,86 51
1.04 -0,95 192,59 1 065
1,00 1,01 188.68 4
1,25 Est. 115,74 300
2,64 ',54 101,54 154
2,62 2,34 97,04 449
3,90 2,63 126,62 501
0,73 85,88 500
2,115 215,00 160
1,62 143,36 693
1,20 0,84 88,89 1 332
1.43 -0,70 92,26 46
1,59 0,63 94,08 11 318
2,35 EEst. 117,50 185
3.51 97,50 ' 14,50 106,64 210
2,00 Est. 200,00 81
2,84 -2,07 232,79 100
1,30 -2,26 191,18 10
1.32 1,54 30
2,80 Est. 125,56 264
1,70 Est. 261
2.46 303
1,00 Est. 88,50 500
0,69 ' 143,75 50
0,64 -1,54 133,33 600',85 -1,07 82,22 3
0,20 125,00 1729
0,19 5,56 118,75 23
0,79 Est. 192,68 314
1,66 3,11 '55,14 • 6
0,60 77,92 1
0,60 86,96 9
•4,50 Est. 79,09 13
1,73 1,76 180,21 I 007
2.44 1,67 2700',25 -144
2,44 0,41 375
1,70 1 552
1.7.0 1964
2.05 -2,38 90,71 73

Bolsa de Nova Iorque
mantém estabilidade

Nova Iorque — A Bolsa de Valores obteve
pequena alta, ontem, enquanto os analistas
tentavam definir o orumo que tomará a eco-
nomia e se mantinham informados sobre co-
mo estavam se saindo os especuladores, em
dia de volume moderado.

A média industrial Dow Jones, que osci-
lon em estreita margem a maior parte do dia,
fechou no mesmo nível da véspera, 839,40 pon-
tos. O índice da Bolsa obteve alta de 0,02, fe-
chando a 57,58 pontos, e o preço médio da
ação aumentou em um centavo. As altas su-
peraram as baixas de 732 a 687, nos 1 mil 880
títulos negociados.

Cotações da Bolsa de
Valores de Nova Iorque

Nova lorqu» — Foi a seguinte a média Dow Jones na
Bolsa de Valores da Nova Iorque ontemi

750.
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SOJA- CHICAGO- JuUi°
cents porlibra

600. 1 j' J 'a^1 o'n' d ' j ' f^VmV*

Soja em grão fechou em baixa para entrega
imediata, na Bolsa de Chicago, ontem. Os pré-
ços futuros, entretanto, elevaram-se a até 8
dólares 24 centavos para entrega em maio de

1980, com o mercado firme

Mercado externo

Atoas

30 Industriais
20 Transportei
15 Serviços Públicos
65 AcÕes

Abertura Máxima Mínima Fech,

Chicago e Nova Iorque — Cotações
futuras nas Bolsas de mercadorias da
Chicago e Nova Iorque, ontem: Mês Fechamento

838,27
238,99
105,14
292,97

843,99
241,72
105,99
295,40

835,85 839,40
237,63 240,11
104,60 105,58
291,78 293,78

Mês Fechamento
Variação

Sobre
Dia

Anterior

Variação
Sobro

Dia
Anterior

Março
Maio

221,50
222,50

224,00
225,00

.foram oi seguintes os preços finais na Bolsa de Valoresde Nova Iorque, ontem, em dólares:
Airco Inc
Alcan Alum
Allied Chem
Allis Chalmeri
Alcoa
Am Airlines
Am Cyanamid
Am Tel & Tel
Amf Inc
Anaconda
As arco
ATL Richfiedd
Avco Corp

Bendíx Corp
Séthlehem Steel
Boeing
Boise Cascade.
Bord Warner
Braniff
Brunswick
Bourroughs Corp

Campbeli Soup
Caterpillar Trac
CBS
Celaneso
Chase. Manha! Bk
Chassi» Systemm
Chrysler Corp
Citicorp
Coca-Cola
Colgate Palm
Columbia Pict
Com. Satellite
Cons Edison
Control Data
Corning Glass
CPC Intil
Crown Zellerbach

Dow Chemical
Dresser Ind
Dupont

Eastern Air
Eastman Kodak
El Passo Companyn
Easmark
Exxon

Firestcne
Ford Motor

Gen Dynamics
Gen Eletric
Gen Foods
Gen Motors
«TE
Gen Tire
Getty Oil
Goodrich
Goodyear
Gracew
Gt Atl & Pae
Gulf Oil
Gulf & Western

35 1/4
35
33 7/8
34 1/8
54 7/8
10 3/4
26 3/4
58
16 1/4
21 1/4
18 7/8
63
22 1/2

38 3/4
22
42 3/4
32 1/4
30 1/2
13 1/4
13 1/4
69 1/2

33 5/8
53 5/8
48 3/4
43
36
29 5/8

7/8
23 5/8
38 1/2
16 1/4
22 1/4
45
24 3/8
24 3/8
58
51 1/8
35 7/8

27
43 7/8
128 3/4

3/8
96 7/8
19 3/4
26 1/2
51

13 1/2
43 1/2

30 3/4
49
30 7/8
55- S/8
2J 5/8
25 5/8
45 1/2
20 1/8
16 3/8
27 3/8

3/4
26 5/8
14 3/4

IBM 72 3/4
Int Harvester 38 3/4
Int Paper 44 3/8
Int Tel & Tel 29
Johnson & Johnson 72 1/8

Kaiser Alumin 26 1/8
Konnecott Cop 23

AÇÚCAR (NI)
cents por libra (454 grs.)

N? 11

MILHO (Chicago)
cents por bushel (25,46 kg)

Liggett & Myers
Litton Indust
Lockheed Airc
LTV Corp

Manafactu Hanover
Merck
Mobil Oil
Monsanto Co

Nabisco
Nat Distilliert
NCR Corp
N L Indust
Northeast Airlines

Occidental Pet
Olin Corp
Owens Illinois

Pacific Gas & Tel
Pepsico Inc
Pfizer Chás
Phíllip Morris
Phillips Pet
Polaroid
Procter & Gamble

RCA
Reynolds Ind
Reymolds Met
Royal Dutçh Pet

Safeway Strs
Scott Paper
Sears Roebuck
Shell Oil
Singer Co
Smithkeline Corp
Sperry Rand
STD Oil Calif
STD Oil Indiana
Stown
Studew

Teledyne
Tenneco
Texaco
Texas Instruments
Textron
Twent Cent Fox
Uniroyal
US Industries
US Steel
West Union Corp
Westh Elect
Woolworth

34 7/8
28 1/4
30 3/4
10

23 3/8
65 1/2
75 5/8
49

22 1/2
21
67
23 5/8
26 1/8

21 3/8
20 3/8
19 5/B

23 3/8
23 7/8
31 5/8
33 1/8
36
31 1/2
78 1/2

25
56 5/8
34 1/8
69 1/8

37 1/4
16 3/4
31 3/4
39 5/8
13 3/8
44 7/8
44 7/8
47 3/8
62 5/8
92
25 7/8

122 1/2
34 3/4
26 3/4
89 3/4
26
42 3/4

1/4
1/2

22 3/8
22 1/2
19 1/4
26 5/8

Julho
Setembro
Outubro
Janeiro
Março
Maio
Julho

811
845
866
915
951
976
998

ALGODÃO (NI)

812
846
869
923
951
976
993

Julho 288
Setembro 300
Dezembro 300
Março 309
Maio 313
Julho 314

286
293
299
306
311
312

ÓLEO DE SOJA (Chicago)
cents por libra (454 grs.)

cents por libra (454 grs.)

Julho
Outubro
Dezembro
Março
Maio
Julho
Outubro

66,85 67,83
66 80 66,67
65,00 65,27
65,65 65,92
66,50 66,35
67,20 67,25
66,t)0 67,50

Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Dezembro
Janeiro
Março

26 80
27,05
27,17
27,30
27,30
27,30
27,45

26,86
27,08
27,27

ti 27,30
27,38-27,47
27^58

SOJA (Chicago)
cents por bushel (25,46 ks)

CACAU (NI)
cents por libra (454 grs.)

Julho 144,25
Setembro ' 148,35
Dezembro 152,75
Março 154,70
Maio 156,10
Julho 157,30

144 20
147,95
152,20
154,30
155,60
156,80

Julho
Agosto
Setembro
Novembro
Janeiro
Março
Maio

783
794
792
791
802
815
820

788'796
796
798
-808
820
824

CAFÉ (NI)
canis por libra (454 grs.)

TRIGO (Chicago)
cents por bushel (25,46

Julho 439
Setembro -447
Dezembro <4Ó2
Março 471
Maio 469
Julho 446

kg)
-434

440
454
465

4 63
442

Julho 194,55
Setembro 198.97
Dezembro 196,99
Março 194,99
Maio 193,90
Julho 192,25
~~ COBRE 

(NI)
cents por libra (454 gn.)

Junho 87,10 87,10
Julho 87,10 87,10
Agosto 87,15 87,15
Setembro 87,15 87.20
Dezembro 87,15 87,30
Janeiro 87,35 87,35
Março 87,35 87,40

FARELO DI SOJA (Chicago)'
dólares por tenelada

Julho 216,50 216,50
Agosto 216,50 217,70
Setembro 216,50 218 30
Outubro 217.00 218,70
Dezembro 218,50 221,30
Janeiro 219,00 222,30

METAIS:

Londres — Cotações dos metais" em
Londres ontem:
Cobre
à vista 896,00 "SyT.OO
3 meses 907,00 907,50
Estenho (Standart)
à vista 7450 ' 7470
3 meses 7035 7040
Estanho (High grade)
a vista 7450 '" 7470
3 meses 7055 7075
Zinco
à vista 356,00 357,00
3 meses 368,50 369,50
Prata
à vista 402,20 402,50
3 meses 413,90 414,00
7 meses 402 50 „ ;
Ouro
à vista 279.50
Nota: Cobre, estanho, chumbo e,jrin-

co — em libras por toneladas.
Prata — em pence por frey
(31,103 grs).
Ouro — em dólares por onça.
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SERVIÇO FINANCEIRO

B. Central garante <]iic
taxa <!e juro vai cair

Brasília ¦— o diretor da
área bancária do Banco
Central, João Ari de Lima
Barros, qualificou ontem, as
elevadas taxas de juros das
operações de ovcrnight na
última segunda-feira como
um. "acidente decorrente du
atual estruturação do mer-
cado".

Depois de negar que a e'.e-
vaçáo das taxas seja resul-
tante da Intervenção do
Banco Central no mercado,
através da colocação de ti-
¦tu los, o Sr João Ari de Lima
Barros atribui as taxas me-
dias de 6,3% ao feriado
bancário da quinta-feira da
«semana passada e ã trans-
íeréncia de recompras que
deveriam ter sido feitas na
sexta, para a segunda-feira
última."A tendência é realmente
de baixa", assegurou o dire-
tor do BC, depois de obser-
var que na manhã de on-
tem a Gedip havia infor-
mado que as taxas do open
estavam com uma média de
2,75% (cheque BB). O Sr
João Ari garante que as ta-
xas nessas operações de cur-
¦tissimos prazos "vão cair
daqui para a frente".

O diretor do BC reconhe-
ceu que as taxas de capta-
ção através de depósitos a
prazo fixo estavam na se-
gunda-feira última em tor-
no dos 56%, tendo-se eleva-
do do patamar de 54% man-
-tido durante quase duas se-
manas. No entanto, ele atri-

bulu essa elevação ao ressa-
te, sem renovação, dos CDBs,
com vencimento neste mes,
e à "tentativa do pessoal de
prognosticar o compoita-
mento das taxas do merca-
do para os próximos mesej".
Em seguida, disse: "garan-
to que as taxas caem".

Confirmando essa ten-
dêncla, as operações de over-
night realizadas ontem, no
Rio, já apresentaram ligeira
queda cm seu nivel de ta-
xas. Os negócios que Inicia-
ram-se em 50,40% ao ano,
fixaram-se em 33,60% ao fe-
chamento. Os operadores
acreditam que hoje a ten-
dêncla será a mesma, já que
as Instituições financeiras
poderão contar com o resga-
•te de Cr$ 8 bilhões em Le-
trás do Tesouro Nacional.

Os negócios com cheques
do Banco do Brasil apre-
sentaram ligeira pressão, dl-
ante do acúmulo de com-
promissos do sistema ban-
cario. Para os operadores, o
comportamento do BB ain-
da não indica forte redução
•no excesso de caixa dos
bancos comerciais, depois de
fecharem seus empréstimos
para fazer caixa, de modo
a poderem enfrentar os res-
gates de CDBs deste mês. As
taxas dos cheques BB oscila-
ram entre 66,00% e 33,00%
ao ano, e seu volume de ne-
gócios somou Cr$ 6 bilhões
881 milhões, segundo a AN-
DIMA.

Cheque BB
(% ao ano-os últimos
g0 seis dias)

60_

40J

20_
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OverNight •
(taxas anuais em LTN

,an oo últimos seis160. dias)
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Mercado de LTN
O mercado aberto de Letras do Te-

touro Nacional apresentou-se ligeira-
mente movimentado para operações
efetivas de compra e venda, apesar
do custo do dinheiro para as ope-
raç8es de curto prazo apresentar ele*
vação durante o período. Como re-
suliòdo, o mercado que esteve com-
pradot na abertura, passou a vende-
dor no fechamento, principalmente pa-
ra os papéis mais longos. Os com
Vencimentos em novembro foram co-
tados. entre 33,60% até 32,85% e os
vencimentos em dezembro negociados
no faixa de 32,60% até 32,40% de
desconto ao ano. As taxas dos finan-
ciamentas over night oscilaram entre
50,40% e 33,60% ao ano, com a
média das operações a 43,20% ao
ano. O volume de negócios com Le-
trás do T»jouro Nacional, somou Cr$
81 bilhí. ,s 951 milhões, segundo a
ANDIMA. A seguir, as taxas médias
anuais de desconto de todos os venci-
mentos:

Vencimento

22705
.27/06
04/07
11/07

Compra

33,00
32,00
36,i5
36,12

Venda

30,00
29,00
34,50
34,70

18/07
20/07
25/07
01/08
08/08
15/08
17/08
22/08
29/08
05/09
12/09
19/09
21/09
26/09
03/10
10/10
17/10
19/10
24/10
31/10
07/11
14/11
16/11
21/11
28/11
05/12
12/12
14/12
18/01
15/02
14/03
18/04
16/05

36,10
36,08
36,06
36,04
36,02
36,00
35,80
36,60
35,40
35,20
35,00
34,90
34,80
34,70
34,60
34,40
34,30
34,20
34,00
33,80
33,60
33,40
33,20
33,00
32,70
32,40
92,20
32,10
32,00
31,70
31,40
31,00
30,50

34,90
35,00
35,10
35,20
35,40
35,60
35,50
35,30
35,10
34,90
34,70
34,60
34,50
34,40
34,30
34,10
34,00
33,90
33,70
33,50
33,30
33,10
32,95
32,70
32,40
32,10
31,90
31,70
31,60
31,30
31,00
30,60
30,10

Títulos públicos
O mercado secundário de títulos públicos e pri-

vados de renda fixa apresentou um volume reduzi-
do de negócios, com as instituições financeiras
concentrando seus negócios apenas nos financia-"mentos de posição por um dia. Os negócios, que ini-
ciaram-se em 43,20%, subiram até 50,40% aovano. No""fechamento as taxas fixaram-se em 40,80% ao ano,
com a média dos negócios a 45,60%. As Obrigações
Reajustâvels do Tesouro Nacional com dois anos
de prazo e Juros anuais de 6% com vencimento no

. segundo semestre de 1980 foram cotadas em 96,70%
e 97,70% de desconto sobre o valor nominal do mês
CrS 377,54. O volume de negócios com ORTNs so-
mou Cr$ 9 bilhões 926 milhões, segundo a ANDIMA.

Empréstimo

Washington — O Brasil • o Banco
Interamericano de Desenvolvimento'{BID) assinaram ontem os contratos de

i dois empréstimos no total de 145 mi-
lhões 300 mil dólares para um projeto
hidrelétrico e outro de irrigação.

A conceçao de um dos empréstimos
de 88 milhões 300 mil dólares para o
projeto hidrelétrico foi anunciado em
novembro passado e o outro, no mon-
tante de 57 milhões de dólares, em
março último. Os contratos foram as-
Binados pelo Ministro da Fazenda do
Brasil, Karios Rischbieter, e pelo pre*
tidente do BID, Antônio Ortiz Mena.

Eurodólar

—A^ taxa interbancária de cambto de
Londres, no mercado do eurodólar,
fechou ontem, para o período de
seis meses em 10 5/8%. Em dólares,
írancos suíços e marcos foi o seguin*
te o seu comportamento.

Pólo

Interbancário

O mercado interbancário de cambio
para contratos prontos apresentou-se
procurado ontem, registrando um vo-
lume regular de negócios. As taxas pa*
ra telegramas e cheques situaram-se en-
tre 25650 e Cr$ 25,655. O banca-
rio futuro esteve procurado, com volu-
me regular de negócios, realizados a
Cr$ 25,655 mais 3,00% até 3,25% ao
mês para contratos com prazos de 30
até 180 dias, respectivamente.

Taxas de câmbio

O dólar foi negociado ontem a
CrS 25,615 para compra e CrS 25,655
para venda. Nas operações com ban*
cos sua cotação foi de Cr$ 25,555
para repasse e Cr$ 25,635 para co-
bertura. As taxas médias que ss se*
guem tomam por base as cotações
de fechamento no mercado de Nova
Iorque.

Em USS
7- dias 10 7/16 10 5/16 Alemanha Ocd. 0,5368 13,7716
1 mês 10 11/16 10 9/16 Argentina 0,0007 0,0180
2* meses 10 11/8 10 9/6 Austrália 1,1140 28,5797

-3-- meses 10 7/8 10 3,4 Áustria 0,0729 1,8702
6 meses IO 3/4 10 5/8 Bélgica 0,0333 0,8543
V ano 10 5/14 10 3/16 Bolivia 0,0495 1,2699

Canadá 0,8493 21,7888
Francos micos Chile 0,0284 0,7286

Colômbia 0,0234 0,6003
1 mês 1 5/16 1 3/16 Dinamarca 0,1853 4,7539

,2..mese» 1 7/e França 0.2308 5,9212
3 meses 1 1/8 Holanda 0,4889 12,5427
° meses 2 1 7/8 Hong Konq 0,1952 5,0079

ano 2 9/16 2 7/16 Irlanda 2,0190 517974
Inglaterra 2,1260 54,5425

""«o» Itália 0,001185 0,0304
... Noruega 0,1938 4,9719

' mês 5 9/16 5 7/16 Peru 0.004519 0,1159
meses 5 11/16 5 9/16 Suécia 0,2308 5,9212
meses 5 13/16 5 11/16 Suiça 0,5963 15,2981

* me5c» * 5 7/8 Uruguai 0,1372 3.5199
Í^£T° * V6 6 1/2 Venezuela 0,2329 5,9750

Jake Moore deixará
dia 29 a direção da
Brasean no Canadá

Nova Iorque — Mais um
executivo Internacional per-
deu emprego com a fusão de
duas companhias numa só.
O homem em questão foi J.
H. Moore, poderoso presi-
dente do Conselho de Adml-
nistração da Brasean Ltd„
sob cuja diretoria efetuou-
se no Brasil a venda da LI-
ght, por 380 milhões de dó-
lares, e a tentativa frustra-
da de compra da Woolwoah
Company, a maior cadeia de
lojas dos Estados Unidos,
por 1 bilhão 100 milhões de
dólares.

A compra da Woolworth
frustrou-se depois que sua
própria diretoria recorreu às
Cortes Federal e Estadual
de Nova Iorque para impe-
dir a operação de take over
bind e a Edper Equitles Ltd,
então acionista minoritária
da Brasean, também se opôs
à operação. Na discussão
judicial, a Edper recebeu, em
abril, autorização para com-
prar 6,7 milhões de ações
da Brasean por 175 mil dó-
lares, elevando sua partici-
pação de 5% para 33%. Na
semana passada, a Edper
comprou mais 5 milhões de
ações, com o que assegurou
mais de 50% do capital ua
Brasean.

Para reestruturar a dire-
ção da Brasean Ltd, agora
controlada pela Edper, foi
convocada uma assembléia
geral extraordinária no pró-
ximo dia 29. Jake Moore, o
homem que assinou com o
presidente da Brasean do

Em CrS

Beatriz Schiller
Correspondente

Brasil, Antônio Galloltl, a
venda da Light, em 12 de
janeiro de 1070, comunicou
em carta aos acionistas sua
Intenção de se demitir.

Seu lugar será ocupado
por Peter Bronfman, aclo-
nlsta majoritário da Edper
Investments Ltd, que tem
dois terços da Edlper Equi-
ties, cujo outro terço é con-
trolado pela família Patl-
no, praticamente dona do
estanho boliviano, hoje ra-
dicada na Holanda. Além
de Peter Bronfman, seu ir-
mão Edward Bronfman,
Patrick Keenan, Jaime Or-
tiz-Patlno e outros mem-
bros da Edper formarão o
Board of Directors. O pre-
sldente-executivo Freeman-
Atwood, ficará no cargo, se-
gundo o comunicado de
Moore aos acionistas.

No Brasil, o vice-presi-
dente da Brasean, Adminis-
tração e Participações, Ro-
berto Paulo César de An-
drade, confirmou a próxi-
ma saída de Moore da Bras-
can, "que terá 10 novos di-
rigentes da Edper e nove
da atual diretoria". Andra-
de negou mudanças ime-
diatas na empresa no Bra-
sil: "Não haverá nenhu-
ma aqui, nem no Canadá,
até o dia 29, além da saída
do Dr Gallotti no início de
maio. E' bastante provável,
contudo, que ocorram mu-
danças. E que assim como
os Papas escolhem cardeais
in pectore, aqui já haja de-
cisões in pectore", admitiu
Andrade.

<PCFP MiNin/pioM/apicvirwt
COMISSÃO DE .
FINANCIAMENTO
DA PRODUÇÃO

AVISO

CONCORRÊNCIA N.° 002/79
OBJETO
Contratação de serviços de agênoia de publici-
dade para desenvolvimento de trabalho de
comunicação social, vinculado à política de ga-
rantia de preços mínimos.
DATA
Qualificação e abertura das propostas: 20 de
julho de 1979.
LOCAL
Auditório da CFP, no 3.° andar do prédio-sede,
situado no SEP/Norte Quadra 514, Bloco B.
EDITAL
À disposição dos interessados, na gerência fi-
nanceira da CFP (Gefin), no 1.° andar do mesmo
prédio.

Brasília, 20 de junho de 1979.

NEIDE TERESINHA MALARID
Presidente da Comissão de Licitação

Portaria CFP/de n.° 0233/79

ADMINISTRAÇÃO PARA
A PEQUENA E MÉDIA EMPRESA

Participantes; Titulares e Gerentes
OBJETIVO: Sensibilizar e dotar o emprtsário e «eus gerentes de

novas informações de natureza sistêmica e operacio-
nal, permitindo o desenvolvimento de uma método-
logia e filosofia própria para a emprese de pequeno
porte, ressaltando a importância do funcionamento
da empresa e da sobrevivência do empresariado. ..

METODOLOGIAi Aspectos Operacionais, Administrativos • Financeiros,
das Empresas. Discussões de Casos.

PATROCÍNIO: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - SINDICATO DO COMÉRCIO
VAREJISTA DE NOVA IGUAÇU - CEBRAE - CEAG/RJ.

LOCAI) Sindicato do Comércio Varejista da Nova Iguaçu
Av. Governador Amaral Peixoto, 275 — 3.° andai.

DATA: 02 a 17 de JULHO das 19 ès 22 horas.
l/AGAS: 40 vagas, podendo cada empresa Inscrever até 03

participantes.
PAGAMENTO: CrS 600,00, por participante, no ato da Inscrição.,
INSCRIÇÕES E Até 29 da JUNHO das 9 ès 17 Horas nos seguintes
INFORMAÇÕES! locais:

FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO VAREJISTA NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Rua da Candelária, 79/8.0 índar - Tels.: 253-0486
e 253-8148 - RJ
SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE NOVA
IGUAÇU

Av. Gov. Amaral Peixoto, 275/3.° andar — Tel.:
767-8478.

(P

II
oon-pira

COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
CITAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA

Convidamos a Sra. MARIA DE LOURDES DO ESPI-
RITO SANTO - Agente Administrativo do MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO E CULTURA - Matrícula n? 2.182.576

Classe "C" - Referência 32 - Código S A 801-4 do Q.P.
Lotada no PREMEN e indiciada no Processo n? 256895/

77 por abandono de cargo (art. 207 - II do EFPCU) §
/.1? ausência do serviço, sem justa causa por mais de 30 (trin-"tal dias consecutivos, para no prazo de 15 (quinze) dias, a

contar da data da publicação do presente edital, apresentar
sua defesa (art. 222 § 2? do EFPCU) junto a Comissão de
Processo Administrativo instituida pelas Portarias 855/78 e
268/79 do MEC e com sede na Av. Pasteur, 368 : Urca -
Rio de Janeiro* Rio de Janeiro, 19 de junho de 1979

(a) OSWALDO VIANNA
Presidente

DAS-1

Este é o
primeiro número
da sua assinatura

do JORNAL DO BRASIL
264-6807

Presidente da GM leva a
Figueiredo seu plano de
investimento no Brasil

Brasília — O presidente da General Motors
Corporation, Sr Elllot M. Estes, anunciou ontem,
após encontro com o Presidente João Baptista dc
Figueiredo, a ampliação das atividades da GM no
Brasil, através da aplicação de 500 milhões de dó-
lares num periodo de quatro anos. Estes recursos
vão atender a uma nova fábrica de motores a ga-
sollna, adaptáveis a álcool, para a produção a par-
tlr dc 1981 de um novo modelo de automóvel.

Este novo carro, Intermediário entre o Opala e
o Chevette, será lançado simultaneamente no Bra-
sil, Alemanha Ocidental, Austrália e Japão, no de-
correr de 1081 e 1982. Explicou o presidente da GM
que a produção de motores será destinada ao mer-
cado Interno (80 mil unidades iniciais) e às expor-
tações 220 mil.

Nova subsidiária
Com as mudanças introduzidas, a GM decidiu

cessar a produção dos motores a diesel para caml-
nhões médios e transformar a divisão GM Tcrex,
de Belo Horizonte, e uma subsidiária independente
da Corporação. Visando a esta mudança já foram
liberados para a GM Terex recursos no valor de 50
milhões de dólares.

As mudanças da GM no Brasil visam a aten-
der aos compromissos assumidos pela empresa jun-
lo ao Befiex. Por isso a GM vai converter as insta-
lações industriais atualmente ocupadas para a
produção de motores diesel, a Divisão Detroit Die-
sei Allisson, numa fábrica de motores modernos e
econômicos.

Explicou o presidente da GM que esses novos
motores deverão incorporar a mais avançada tec-
nologia, permitindo inclusive o uso alternativo de
combustíveis alternativos. Os dados da empresa in-
dicam que em 1986 o mercado de automóveis no
Brasil, em 1986, deverá situar-se em 1 milhão 500
mil unidades, um aumento de 50% aproximada-
mente sobre os níveis atuais. O compromisso da
General Motors com a Befiex prevê exportação de
produtos no valor de 1 bilhão de dólares, em 10
anos, de 1976 a 1986.

Com as alterações introduzidas em seu sistema
de produção a GM estará; em 1981, com uma ca-
pacidade produtiva de 119 motores por hora, con-
tra 49 de hoje, aumentando assim as oportunida-
des de emprego no setor.

IBM nega ter recebido

(qualquer veto da Capre
Brasília — O presidente da IBM das

Américas, Sr Ralph Pfeiffer Júnior, disse on-
tem que a empresa não recebeu qualquer no-
tificação comunicando o veto da Capre (Co-
missão Coordenadora das Atividades de Pro-
cessamento Eletrônico) aos seus projetos de
produção de computador de porte médio, no
que foi contestado por técnicos da própria
Capre. Segundo estes técnicos, houve um
telefonema à IBM na data da reunião, dia 25
último, anunciando a decisão do veto, e an-~teontem lhe íoi enviado um telex oficiali-
zando a informação.

A afirmação do Sr Ralph Pfeiffer Júnior
foi feita após reunião no Palácio do Planai-
to com o Ministro do Planejamento, Sr Má-
rio Henrique Simonsen, a quem assegurou
que "pretendemos cumprir plenamente as
regras do país para a área da informática
e desejamos manter nosso relacionamento
com o Governo tão amigável quanto possi-
vel". O Sr Simonsen lhe declarou, por seu
turno, que a IBM poderia reapresentar à
Capre os projetos dos computadores Ipanema
e Leblon I, mas só depois de concluídos os
estudos do grupo de trabalho instituído para
propor uma política nacional de informáti-
ca e desde que ambos se enquadrem nas no-
vas regras a serem fixadas pelo GT.

"Ainda não fomos notificados pelo Go-
verno da decisão do veto ao Ipanema e Le-
blon I. Lemos a notícia nos jornais, e isto é
tudo o que temos, a esta altura dos aconteci-
mentos", declarou o presidente da IBM das
Américas, à saída da reunião, no que contra-
disse informações do próprio Sr Simonsen,
que revelou, à tarde, que o presidente da
IBM havia se lamentado junto a ele, embora"não muito", da decisão da Capre.

"Estamos interessados em continuar nos-
sos negócios com sucesso no Brasil e esta-
mos cientes de que o grupo de trabalho da
política de informática está em operação,
tentando abranger todas as ramificações do
setor e pretendendo apresentar seu relatório
em agosto", acentuou o Sr Ralph Pfeiffer, ao
final do encontro com o Ministro.

A Capre decidiu que os projetos do Ipa-
nema e do Leblon I — ao lado do projetoda Burroughs para fabricação do compu-
tador 2800 — não atendiam aos requisitos da
Resolução 02/78 da Capre, de 19 de dezembro
passado.

LOJA GRANDE - IPANEMA
ALUGO OU VENDO

Localizada na Rua Visconde de Pirajá, entre as
ruas Montenegro e Farme de Amoedo, com 520 m2
de área útil.

Preço excepcional p/venda ou locação. Deta-
lhes com o proprietário pelos telefones: 242-5826
ou 224-8Ó25 - H. comercial.

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

DEPÓSITO DE AERONÁUTICA
DO RIO DE JANEIRO

EDITAL N.? 01

Pelo presente Edital de Convocação, fica o Primeiro Tenente
Intendente da Aeronáutica ALAOR JOSÉ' FONSECA OLIVEIRA,
natural do Estado de Minas Gerais, casado, 33 anos de Idade,
filho de Paulo Darcy de Oliveira e de Isa Fonseca Oliveira, inti-
mado a se apresentar ao Diretor do Depósito de Aeronáutica do
Rio de Janeiro, situado na Avenida Brasil, número 5176, Mangui-
nhos. Rio de Janeiro — RJ, no prazo de'08 (oito) dias, a contar da
publicação deste Edital, visto ter encerrado em 13 de junho de 1979
o prazo de 180 dias de Licença para Tratamento de Saúde Pró-
pria, que lhe fora concedida a partir de 16 de dezembro de 1978
publicada no Boletim Interno desta Unidade, número 033, de 15
de fevereiro de 1979, e se encontrar faltando ao quartel, desde
16 de junho de 1979, sob pena de passar a desertor, conforme
determina o Art. 188, Item II, do Decreto-Lei n? 1001 de 21 de
outubro de 1969 (Código Penal Militar) e legislação vigente.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 1979.

a) Josí Rodrigues Borges Júnior — Cap Esp Sup Tec
Chefe da Seção do Pessoal Militar

ÍI»

Fazenda tem nova fórmula
de cálculo do PIS-PASEP
devido aos trabalhadores

Brasília — O Ministro interino da Fazenda, Sr
Márcio Fortes, anunciou ontem os novos critérios
administrativos do PIS-Pasep para a constituição
das reservas técnicas necessárias à distribuição do
resultado líquido aos participantes do programa.Dc agora em diante, o resultado líquido do PIS-
PASEP pode ser apurado através de cálculo mate-
mático, o que evita dúvidas sobre o valor a ser
pago aos trabalhadores e funcionários públicos.A decisão foi tomada ontem pelo conselho di-
retor do programa, em reunião realizada no Minis-
tério da Fazenda, da qual tomaram parte represen-
tantes do Banco do Brasil, Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Caixa Econômica Fede-
ral. Os pagamentos do PIS-Pasep deverão se iniciar
em outubro, devendo ser distribuídos cerca dc Cr$ 20
bilhões, beneficiando 20 milhões dos 27 milhões de
participantes do fundo.
BENEFICIADOS

Dos 20 milhões de bene-
ficiados, 14 milhões (que re-
cebem menos de cinco sala-
rios mínimos mensais) te-
Tão direito a receber o cor-
tesponidemte a oim salário
iminimo, ou 14"? salário. Os
outros 6 milhões receberuo
7% sobre o saldo em conta
corrente de 30 de junho, re-
presentados por 3% de ju-
tos calculados sobre o sal-
do credor corrigido mais
4% de resultado liquido adi-
cional obtido com a nova
fórmula de constituição da
reserva técnica.

O Conselho Diretor do PIS-
Pasep «stabeleceu corno
critério administrativo a
constituição das seguintes
reservas técnicas: 1) risco
— 1% sobre o montante do
realizável, era 30/6, e 2)
ajuste de quotas — 2% so-
bre o valor das quotas cor-
rígidas, também em 30/6.
Desta forma, o resultado ü-
quido adicional a distribuir
será representado pelo re-
sultado das operações me-
nos reservas menos despe-
sas de administração do
fundo, conforme a Resolu-
ção 483 do Conselho Mone-
tário Nacional.

Para o Ministro interino
da Fazenda, o PIS-Pasep "é
válido como instrumento
de distribuição' de renda.
Existindo um critério para
distribuir os resultados do
fundo, acabam os proble-
mas de ter^que—me íeita"

uma reavaliação anual da
sua capacidade". Segundo
ele, somente agora, quatro
anos depois da instituição
do PIS-Pasep, é que se con-
seguiu fixar estes percen-
tuais de uma forma técni-
ca. Este critério, estabeleci-
do ontem pelo Conselho Di-
retor do fundo, é que con-
t.nuará em vigor daqui por
diante, esclareceu o repre-
sentante do Ministério da
Fazenda, Sr Luiz Amorno
Fayet.

Embora os pagamentos
se iniciem em outubro, eles
serão escalonados para evi-
tar a proliferação de íilas
mas agènci-as bancárias e as
•aglomerações, segundo no-
ta distribuída pelo Minls-
tério. 'De qualquer manei-
ra, frisa a nota, as filas são
'inevitáveis, pois mais de 20
milhões de pessoas deverão
correr às agências banca-
rias para receber as impor-
tancias. a que fazem jus".
Tcdo o esquema de paga-
mento será amplamente di-
vulgado a partir de agosto
próximo, esclarece o comu-
nica do.

Como antes não havia
normas sobre a constituição
das reservas técnicas do
PIS-Pasep, a decisão quan-
to à distribuição do resulta-
do liquido ficava a critério
dos administradores do fun-
do. Essa falta de critérios foi
o motivo pelo qual 6'Urgiu
iuma grande polêmica sobre
a distribuição idas cotas do
iPISrfto ano (passado.

CASA LARANJEIRAS
Rua tranqüila, ideal sede empresas, clínicas, colégios, etc.

Terreno 13x30,5m, a. construída 500 m2 (possib. dobrá-la), 6
vagas auto. 12 milhões fac. 36 meses. Inf. 246-2922. CRECI 3509.

TÉCHNOS RaOCIOS S.A.
C G.C.n?92.67?.;a3.'C0Ol-42

COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO
São convidados os acionistas de Technos Relógios S.A. a se
reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no pró-
ximo dia 28 do mês em curso, às 13 horas, na sede da sociedade,
na Rua Marquês de São Vicente n.° 22, a fim de deliberarem
sobre a seguinte orde-do-dia:
1. Em Assembléia Geral Ordinária

1.1 Relatório da Administração e demonstrações financeiras,
concernentes ao exercício social encerrado em 30 de
abril de 1979.

1.2 Destinação dos resultados e proposta para distribuição
de dividendos de CrS 0,16 por ação.

1.3 Correção monetária do capital social realizado e capi-
talização da reserva constituída para tal fim, no mon-
tante de Cr$ 22.035.480,00.

1.4 Eleição dos membros do Conselho de Administração,
1.5 Remuneração dos administradores.

2. Em Assembléia Geral Extraordinária
2.1 Proposta para incorporação ao capital de reservas no

montante de Cr$ 31.200.000,00, mediante emissão de
31.200.000 ações a serem bonificadas aos acionistas,
na proporção de uma ação por cada duas possuídas,
com base no capital em 30.04.79, ou seja, 
Cr$ 62.400.000,00.

2.2 Elevação do capital, determinação do novo valor nomi-
nal das ações em Cr$ 1,23 e alterção do artigo 6.°
dos Estatutos Sociais, em decorrência das deliberações
anteriores (itens 1.3 e 2.1).

2.3 Proposta de emissão de 20.800.000 ações, no valor
nominal de Cr$ 1,23, para subscrição em dinheiro, com

ágio de Cr$ 0,77, ou seja, Cr$ 2,00 por' ação.
2.4 Outros assuntos de interesse da sociedade.

Os titulares de ações ao portador deverão exibir os respectivos
certificados ou comprovantes de depósito na sede social ou em
instituição financeira.

Rio de Janeiro, 20 de junho de 1979.
(a) MÁRIO HILÁRIO GOETTEMS

Presidente do Conselho de Administração (P

Concessionários
Mercedes-Benz

Rio Diesel - Veículos e Peças S/A
C.G.C. (MF) 30.741.961/0001-18

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Srs. Acionistas da RIO DIESEL-
VEfCULOS E PEÇAS S/A, a se reunirem na sede da so-
ciedade, à Avenida Carlos Marques Rollo n° 881, nesta
cidade, às 15 (quinzel horas do dia 29 de junho de 1979,
a fim de tomarem conhecimento e deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:

a) Aumento do Capital da Sociedade de
CrS 85.000.000,00, para CrS 136.000.000,00,
com aproveitamento da Reserva para Aumento de
Capital, no valor de GrS 51.000.000,00;

b) Assuntos de interesse geral.

Nova Iguaçu (RJ), 12 de junho de 1979.
WALDEMAR FRANCISCO MOREIRA

Diretor-Presidente
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Falecimentos
Rio de Janeiro

Maria Clara do Car-
valho e Silva, 88, na sua
residência em Copaca-
bana. Nascida no Rio
de Janeiro, viúva de
Raimundo Ribeiro e
Silva, tinha três filhos:
Otilia Ribeiro e Silva
(funcionária pública),
Enoy Ribeiro e Silva e
Pedro Ribeiro e Silva
(ambos economistas).
Pneumonia.

Manoel Ribeiro, 84, na
sua residência no Méier.
Nascido em Portugal,
casado com Maria do
Céu Ribeiro, tinha duas
filhas: Ormlnda e Alda.
Enfarte do miocárdio.

Adelaide Gomes e Sil-
va, 84, na Casa de Saú-
de Santa Bernadete.
Carioca, viúva de Abi-
lio da Costa e Silva, mo-
rava em Copacabana.
Arteriosclerose.

Darcy Pinheiro, 55,
contador, na sua resi-
déncla no Grajaú. Natu-
ral do Rio de Janeiro,
casado com Diva Far-
sette Pinheiro, tinha
uma filha, Cristina Pi-
nheiro. Enfarte do mio-
cárdio.

Jenivaldo de Araújo
Silva, 43, comerciário,
na sua residência na
Tijuca. Natural de Ala-
goas, era solteiro. En-
farte do miocárdio.

IMuria da Glória Bars-
tos, 85, na Casa de Por-
tttgal. Nascida no Rio
de Janeiro, morava em
Laranjeiras. Era viúva
de Cerqueira. Derrame
cerebral.

Carollna da Silva Ja-
neiro, 89, professora
primária, na Casa de
Saúde Santa Mônlca.
Natural do Rio de Ja-
nelro, morava na Tlju-
ca. Viúva de Joaquim
Antônio Janeiro. Para-
da cardíaca.

01 g a Guslcnhofcn
Celestino, 71, na sua re-
sldéncla na Tljuca. Na-
tural de Santa Catarl-
na, era viúva de José
da Silva Celestino. Can-
cer.

Jayme de Oliveira
Guimarães 70, funcio-
nário público, no Insti-
tu to Brasileiro de Car-
diologia. Carioca, mo-
rava em Copacabana.
Casado com Lina Bevi-
laqua Guimarães, tinha
um filho. Enfarte do
miocárdio.

Maria Marino Trica-
rico, 91, na sua residên-
cia no Grajaú. Nascida
na Itália, viúva de
Francisco Antônio Tri-
carico, tinha três filhos.
Enfarte do miocárdio.

Estados
Antônio de Paula Ave- do Lyra (também advo-

Uno, 42, comerciante, no
Hospital de Base de Bra-
silia. Natural do Amazo-
nas, casado com Terezi-
nha Sá Paula Avelino,
tinha uma filha, Fran-
cisca. Enfarte do mio-
cárdio.
Maria Doralina de Sou-

sa Pinto, 43, em Brasília.
Natural de Goiás, era
casada com Jesus Alves
Pinto, tinha seis filhos:
Valdir, Vagner, Vai ter,
Vilmar, Vânia e Paulo.
Acidente autómobilisti-
co.

Tomaz Aquino Barros,
62, no Hospital Regional
de Taguatinga, Distrito
Federal. Maranhense,
solteiro, tinha uma filha,
Cilene. Derrame cere-

Afranio Sulz Lyia, 72,
advogado, na sua resl-
dência em Salvador.
Baiano Üe Mucuri,
transferiu-se ainda mui-
to jovem para a Capital,
onde se estabeleceria co-
mo comerciante e, em
seguida, resolveu estudar
Direito, até se formar em
1957, com 40 anos de ida-
de. Mantinha um dos
mais concorridos escri-
tórios de causas cíveis e
trabalhistas, imãs, em
1969, após a decretação
do AI-5, assumiu a defe-
sa de perseguidos poliu-
cos, principalmente es-
tudantes da Faculdade
de Direito da UFBA,
afastados do curso e ai-
guns presos sem enqua-'dramento legal. Era um
dos fundadores do Par-
tido Socialista na Bahia,
no qual militou até 1964,
quando teve seus direitos
políticos cassados. No
início deste ano, filiou-
se ao MDB baiano, "pa-
ra fazer oposição no sen-
tido exato", segundo
afirmou na época. Casa-
do com Alda de Almeida
Lyra, tinha um filho, Al-

AVISOS RELIGIOSOS

gado) e três netos. Can-
cer.

Júlio Sales de Barros,
81, comerciante, na sua
residência no bairro de
Casa Amarela no Recife.
Pernambucano, casado
com Inácia Lira de Bar-
ros, tinha quatro filhos.
Parada cardíaca.

Olegário Miguel Sobri-
nho, 66, funcionário pú-
blico, na sua residência
na Vila de Dois Rios, no
Recife. Pernambucano,
era fiscal de linha da
Rede Ferroviária do Nor-
deste. Casado com Mi-
nervina de Oliveira Cos-
ta, tinha cinco filhos:
Nivaldo, Moisés, Nilsete,
Ridete e Eliete. Edema
pulmonar.

Jose xito Kosa, 6b, no
Hospital da Previdência,
em Belo Horizonte. Mi-
neiro de Nova Era, de-
sempenhava as funções
de diretor de Relações
Públicas da Associação
dos Funcionários do Cor-
po de Segurança do Es-
tado de Minas Gerais.
Casado com Geralda An-
drade dos Santos Rosa,
tinha quatro filhos: Os-
valdó, Miriam, Robson e
Lizania. Enfarte do mio-
cárdio.

Sebastião Lara, 70,
médico, no Prontocor,
em Belo Horizonte. Mi-
neiro de Iguatama, casa-
do com Maria Conceição
Oliveira Lara, tinha no-
ve filhos: Lineú, Lúcia-
no, Lécio, Lúcio, Luiza
Maria, Luiz Antônio, Le-
andro, Ligia e Leticia,
além de 10 netos. Enfar-
te do miocárdio.

Hugo Schweitzer, 57,
funcionário público, no
Hospital Moinhos de
Vento, em Porto Alegre.
Gaúcho da Capital, era
casado com Neli Castro
Schweitzer, tinha uma
filha. Câncer.

EMMANUEL SAMPAIO COSTA
(FALECIMENTO)

+ 

Maria Esther Sampaio Costa, Carlos Jorge Sampaio
Costa, Lúcia Miranda Sampaio Costa, Pedro, Maria
Luísa, Suzanna, Daniel, Afda, Leonel e demais parentes,
com profundo pesar, comunicam o falecimento de seu
querido esposo, pai, sogro, avô e tio-avô e convidam

para o seu sepullamento hoje, dia 20, às 16:00 horas,, saindo o
féretro da Capela Real Grandeza n.° 1, para o Cemitério de São
João Batista/ (P

PEDRO ALEJANDRO REIMERS BOLÍVAR
(MISSA DE 7.o DIA)

+ 

Isabel de Reimers e seus filhos Paulo Alberto e
Carolina Alejandra (ausentes) convidam para a missa
de 7.° dia de seu falecimento, que se realizará dia
20 de junho às 20 horas na capela do colégio de
"São Vicente de Paula", Rua Cosme Velho 241, e apro-

veitam para agradecer às manifestações de pesar recebidas por
todos os amigos na ocasião1 do seu funeral.

WILLIAM NELSON
BAPTISTA MONIES

(BILL)

+ 

Seus pais Nelson e Heloísa Lott Monies
(ausentes), seus avós Henrique Baptis-
ta Duffle Teixeira Lott e senhora, seus

tios e seus primos cumprem o doloroso de-
ver de comunicar seu falecimento ocorrido
nos E.U.A. e convida parentes e amigos pa-
ra a missa de 7.° dia a realizar-se 5.a-feira,
dia 21/06/79, às 9,00 horas, na Igreja Santo
Inácio à Rua São Clemente. (P

ANTÔNIO QUIXADÂ ARAGÃO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Júlio Diniz de Andrade Pinheiro,
Maria Victória de Aragão Pinhei-
ro e filhas, Maria José Jucá Aragão

e Lúcia Jucá Vecchio, agradecem as mani-
festações de pesar pelo falecimento, e
convidam parentes e amigos para a missa
de 7.° dia a ser celebrada hoje, às 11 hs.,
na Igreja N.S. do Carmo, na Rua 1.° de
Março.

Banco quer
dar ajuda
ao Estado

O chefe da Divisão do
Brasil do Banco Mundial,
Robert SklllnR, esteve ontem
com o Governador Chagas
Freitas para saber quais os
projctosdo Estado do Rio
que podem ser enquadrados
nas linhas de flnanclamen-
to da Instituição e como se-
rão os procedimentos, juros
e prazos de pagamento para
sua efetivação.

CARMEN ROXO SIMONSEN
+ 

Sua família, muito sensibilizada com as demonstrações de ca-
rinho e pesar recebidas pelo seu falecimento, impossibilitada
de agradecer pessoalmente, expressa penhorada o seu reconhe-

cimento aos parentes e amigos que a confortaram.

EDUARDO PEDRO GUIMARÃES
RIBEIRO DE CARVALHO

(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Lúcia Maria Magalhães de Carvalho Neves, filha, Júlio Ney Fa-
cure Neves, genro, em memória de seu querido e saudoso pai
e sogro, EDUARDO RIBEIRO DE CARVALHO, convidam paren-

tes e amigos para a missa que farão celebrar dia 22 de junho, às 10:30
horas na Igreja de Santa Margarida Maria, Lagoa.

REP N° 0051.7

GENERAL

LAURO ALVES PINTO
(MISSA DE 7.° DIA)

+ 

Lais Guimarães Alves Pinto, Lauro Henrique Alves Pinto,
sra. e filhas, Sérgio Alves Pinto, sra. e filhos, Dairton Lut-
terbach e filha, Lucília, Amanda e Erudinha Alves Pinto,

esposa, filhos, noras, genro, netos e irmãs de LAURO ALVES
PINTO muito agradecem as expressões de conforto recebidas,
e convidam para a Missa da Ressurreição que será celebrada na
Igreja Sta. Cruz dos Militares, à Rua 1.° de Março, no dia 21-06,
quinta-feira, às 11 horas.

OS DIRETORES E FUNCIONÁRIOS DE
INDUSTRIAS VILLARES SÁ
AÇ0S VILLARES S.A.
EQUIPAMENTOS VILLARES S.A.
FERR0PEÇAS VILLARES S.A.
VILLARES INDUSTRIAS DE BASE S.A. - VIBASA
E DAS DEMAIS EMPRESAS COLIGADAS, CONVI-
DAM PARA A MISSA QUE FARÃO CELEBRAR
EM MEMÓRIA DE

LUIZ DUMONT VILLARES
QUARTA-FEIRA, 20 DE JUNHO, AS 20 HORAS,
NA IGREJA SÃO GABRIEL, NA AV. SÃO GA-
BRIEL, 106 - JARDIM PAULISTA, SP.

Delegado
interpela
colega

Recife — O ex-dlretor da
Policio Metropolitana e
atual deleitado do bairro da
Boa Viagem, João Acloly,
deu entrada, ontem, na Jus-
tlça, de uma representação
contra seu colega Gilson
Vandcrlel, que apura um
roubo de jóias no valor de
CrS 3 mlhões, ocorrido em
1977. O Sr João Acloly quer
que o delegado explique se,
no Inquérito, ele 6 acusado
de haver participado ou de
estar envolvido no roubo.

As jóias foram roubadas
da residência do Promotor
Mayr Lapenda e o Inquérito
foi feito na Delegacia de
Roubos e Furtos, sem apon-
tar nenhum responsável.
Após tramitar dois anos na
Justiça, sem qualquer solu-
ção, o inquérito foi devolvi-
do à Secretaria de Seguran-
ça Pública, para novas in-
vestigações, a pedido da
Procuradoria Geral do Es-
tado. o delegado Gilson
Vanderlei foi designado pa-ra concluí-lo.

Uma semana depois de
reiniciar as investigações, o
Sr Gilson Vanderlei come-
çou a receber ameaças tele-
fõnicas, inclusive de morte,
para que parasse de apurar
o roubo. Segundo noticiou a
imprensa local, esses telefo-
nemas teriam sido dados por
pessoas ligadas ao Sr João
Acioly, que, ontem, acusou o
delegado de ser seu inimigo
pessoal.

As primeiras noticias so-
bre a vinculação do delega-
do João Acioly com os re-
ceptadores do roubo foram
divulgadas por emissoras de
rádio do Recife, as quais
acrescentaram que elas fa-
ziam parte de depoimentos
de vários policiais. O dele-
gado João Acioly até agora
não foi intimado a depor.
Entretanto, revoltado com
essa possibilidade, pediu ao
Secretário de Segurança Pú-
blica que designe um dele-
gado especial para o caso,
devido ao fato de ter pro-
blemas pessoais com o Sr
Gilson Vanderlei.

Ontem, o delegado Gilson .
Vãnderler "informou 

que,
ainda não concluiu o inqué-
rito e que, caso venha a ser
realmente necessário, inti-
mará o Sr João Acioly para
depor. Até o momento, ele
conseguiu apenas chegar
aos autores materiais do
roubo, os menores G. e
G. S.S., mas não conseguiu
localizar os receptadores.

Fertilidade
humana está
em declínio

Nova Iorque — O índice
de crescimento demográfico,
em termos mundiais, está
icomprovadamente em decli-
nio, segundo revelou o Rela-
tório Anual do Fundo das
Nações Unidas sobre Assim-
¦tos de População. Suas úl-
timas estatísticas demons-
tram que a fertilidade de 2
bilhões de habitantes dos
ipaíses em desenvolvimento
diminuiu bastante.

"Não se deve acreditar
que o problema da popuia-
ção esteáa resolvido", expli-
cou o diretor do Fundo, Sr
Rafael Salas, "sobretudo
porque 40% da população
dos paises do Terceiro Mun-
do têm menos de 15 anos ae

. idade e, portanto, estão ás
vésperas dos anos reprodu-
¦tores".
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Polícia acha que acusação .
a engenheiro de assalto
a motel foi mal-entendido

São Paulo — A polícia paulista acelerou a ca-
c.ada aos "verdadeiros'' assaltantes do Motel 21, após
concluir que a acusação contra o engenheiro Hum-
berto Fabri Abrahão íoi apenas um "incidente".

A acusação feita pelos dois freqüentadores do
motel, os bancários Carlos Perclla e Maria Cecília
Maurício da Cunha, "não deve ter passado de uma
confusão desastrosa", segundo o delegado Dante
Maltoni, diretor da Divisão de Crimes contra o Pa-
trimônio.
PRISÃO

Várias equipes da Dele-
gacia de Roubos investi-
gam o caso, que esperam
elucidar até o final desta
semana, com a prisão dos
ladrões, que foram reco-
nhecldos na madrugada
do assalto ao motel, dia 8
passado.

Os três casais que esta-
vam no motel examina-
ram íichários de assaltan-
tes procurados e três deles
foram reconhecidos. Mas
Maria Cecília da Cunha
viu no avião o engenheiro
Humberto Abrahão, que
apenas se assemelhava a
um dos ladrões. Esta foi a
explicação do delegado
Maltoni para o mal-enten-
d ido.

A CAÇA

A caça aos assaltantci
abrange a Zona Oeste da
Capital paulista, e os Mu-
nicipios de Cotia, Cara-
picuiba e Osasco, próximos
ao motel, localizado no íni-
cio da Rodovia Raposo Ta-
vares. "Só com a prisão e
interrogatório dos assai-
tantes poderemos excluir,
oficialmente, o engenheiro
de qualquer suspeita",
afirmou o diretor da Divi-
são de Crimes contra o Pa-
trimônio. "Afinal, quem o
está acusando é uma das
vitimas, e mesmo não
acreditando no reconheci-
mento, não posso deixar de
lhe dar crédito", explicou,
observando que não vê,
porém, necessidade de
mantê-lo preso.
NO RIO

Ontem mo ~ Rio o dele-
gado Luis Frazão, através
da Polinter, encaminhou
ao Departamento Estadual
de Investigações Criminais
(DEIC), os autos de re-
conhecimento procedidos
por Carlos Perella e Maria
Cecília, com registro da
ocorrência feita no dia 16,
quando da detenção do en-
genheiro no Aeroporto
Santos Durnont, sua vida
pregressa e depoimento do
engenheiro.

PROCESSO

O engenheiro Humberto
Fabri Abrahão esteve na
3a. Delegacia Policial acom-
panhado do seu pai, Sr
Maim Abrahão e do advo-
gado Antônio Cavalcanti
Siqueira Filho — contrata-
do para acompanhar o ca-
so durante a fase de apu-
ração na Delegacia da Rua
Santa Luzia — prestandoinicialmente depoimento
perante o delegado Frazão,
sendo em seguida encami-
nhado para identificação,
retirando-se logo depois.

Com o encaminhamento
do material colhido ao
DEIC, em São Paulo, o de-
legado Frazão agora per-manecerá aguardando as
solicitações que sobre o fa-

OS FAMILIARES DE

LUIZ DUMONT VILLARES
CONVIDAM PARA A MISSA QUE FARÃO CELEBRAR EM SUA MEMÚRIA, QUAR-
TA-FEIRA, 20 DE JUNHO, AS 20 HORAS, NA IGREJA SÃO GABRIEL, NA AVE-
NIDA SÃO GABRIEL, 106 - JARDIM PAULISTA, SP,

0 IBS - INSTITUTO BRASILEIRO DE SIDERURGIA, convida para a Missa que
será celebrada em memória do seu Fundador e Ex-Presidente

LUIZ DUMONT VILLARES
quarta-feira, 20 de Junho, às 20 horas, na Igreja de São Gabriel, na Aveni-
da São Gabriel, 106 - Jardim Paulista, SP.

DESEMBARGADOR MAURÍCIO EDUARDO ACCI0LIRABELL0

+ 

A Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro cumpre o do-
loroso dever de convidar os colegas e amigos do ex-Procurador da Justiça e
seu ex-associado, para a missa em intenção de sua alma que será celebrada

amanhã, dia 21, às 11,30 horas, na Igreja N.S. do Carmo, na Rua 1.° de Março.

to forem feitas pelas auto-
rldades policiais paulistas,
podendo prosseguir na apu-
ração, caso seja necessário
e o solicitem aquelas auto-
ridades, podendo inclusive
ouvir outras pessoas cujos
nomes foram revelados no
curso da apuração, consi-
derando que o inquérito so-
bre o assalto está sendo
feito em São Paulo.

O advogado Antônio Ca-
valeanti Siqueira Filho afir- .,
mou que o engenheiro con-
tratará um advogado tm
São Paulo para acompanhar
o caso naquela cidade, pois
ele pretende responsabilizar
criminalmente o casal que o
acusou e, posteriormente,
mover contra ambos uma
ação eivei de reparação mo-
ral pelos danos causados.

DEPOIMENTO

No depoimento prestado
ontem, disse o engenheiro
Humberto Fabri Abrahão
que não conhece Carlos P2-,..
reila, gerente do Banco Su-
damerls, na Rua Augusta,
em São Paulo, e a sua cole- ...
ga, Maria Cecília, também
estudante unive rsitárià, ._
afirmando ainda que soube
do assalto ao motel somen-
te quando íoi levado para a
Delegacia, dia 16 último, lo-
go após ter sido detido ao'
desembarcar de um avião,
procedente de São Pauto,
onde ele trabalha.

Disse que nunca foi pro-
cessado anteriormente e -_ue '
todo o dia 8 de maio — data
do assalto — esteve em seu
rtrabalho, em companhia de
coiegas, retirando-se daii
por volta das 18h30m, com
o engenheiro Ricardo Quin-

-teia, 'COitLQquaijiajoji .:&r.a. L
o Rio de carro.

Humberto afirmou que
chegou em casa, na Rua Mi-
guel Lemos, 51, apartamen-
¦to 404, por volta de uma ho-
ra da madrugada do dia 9— uma hora apôs a ocorrèá^
cia do assalto ao Motel 21 —™
sendo ele e o colega vistos"-
desembarcando pelo porteC--
ro do 'edifício que inclusive
os ajudou na retirada das
bagagens do carro. Em casa,
segundo afirmou, toda a fa-
mília o aguardava acordada.

O engenheiro afirmou •
também que soube através-
do jornal O Globo das infor*?
mações do porteiro do mo*"-
itel, segundo as quais, não"
reconheceu na sua fotogra-
fia publicada um dos t.-ês '''
homens que participaram do
assalto.

No final do seu depoimen- *
•to, Humberto Fabri decla-
rou que no dia 19 recebeu
um teiefonema do ourives
César Berquiaskiam — quefora detido no Aeroporto -
Santos Durnont portando
um revólver — afirmando
que Carlos Perella não se
encontrava no avião queconduzia Maria Cecília e o-*
engenheiro, mas sim no Ae-- •
ropor.to, aguardando a che-' ••
gada da moça, dispondo-se
até a prestar declarações so-
bre isso.

Ladrões levam mais de
Cr$ 100 milhões no maior -
roubo cometido no Japão ~

Tóquio — O maior roubo da história do Japão, ,
foi cometido ontem, entre 2h30m e 9h30m da ma-,,,,
nhã, na cidade de Sendai. Desapareceram 940 mi-
lhões de ienes (mais de CrS 100 milhões), de um—
escritório imobiliário, fechado a cinco chaves. So-
mente uma hora depois é que a polícia recebeu a
denúncia, e acredita que a história está.malcontada'."".'

Existem quatro suspeitos, mas ninguém foi""
preso ainda. O dinheiro correspondia à compra de-"
um terreno de 330 mil metros quadrados, e fora
pago à meia-noite de domingo por funcionários dá""
imobiliária Mejiro Shoji a um corretor de Sendai"""
COMO FOI

O relato à polícia coube
ao Sr Júemon Komatsu, 82
anos, presidente da Imobi-
liaria Miyagi Kokio, de
Sendai, repetindo versão de
seu funcionário Tomio Ito,
36 anos, encarregado de fe-
char o negócio do terreno.
Ito contou que recebera o
dinheiro de um funciona-
rio da Imobiliária Mojiro
Shoji, de Tóquio, guardado
em cinco caixas de papelão,
e levado em seguida para o
escritório da Imobiliária
Miyagi Kokyo por três ho-
mens.

No Japão, é pouco co-
mum o uso de cheques, e
como o dinheiro não cabia
no cofre, foi colocado num
armário da recepção, con-
forme sugerido por Juemon

Komatsu. Fecharam as
portas do armário, da sala, .
do escritório, a porta do se-'
gundo andar e do próprio...
edifício, que pertence ài. ...
Imobiliária Kokyo.

Ao voltarem ao escritório "
na manhã seguinte, Ito é'""
Komatsu constataram d""
roubo, mas as portas per-"*'maneciam fechadas como' "
haviam deixado.

PRECEDENTE

Até ontem o maior roubo
ocorrido no Japão havia si-
do de 300 milhões de ienes,- -
há 11 anos, num subúrbio
de Tóquio, quando um ho-
mem vestido de policial pa-rou um carro de transpor-
te de valores, fez descer os
ocupantes e apoderou-se do
veiculo.
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Promotor fará denúncia de
4 pistoleiros que alegam
confissões sob torturas

Até o flnnl cia semana, o Promotor Gerson Ar-
racs, do 3° Tribunal do Júri, deverá denunciar qua-
tro dos pistoleiros contratados pela família do fa-
zendeiro Júlio Avelino de Oliveira, que são acusados
da morte cie Oscar Bricks. Os acusados revelaram
no defensor público Fernando Silveira Bueno que
confessaram sob torturas sofridas na Delegacia de
Homicídios.

Os acusados Maurílio e Mário Honório de Oli-
veira, Jorccmlro Pereira e João Batista Vieira foram
a exame de corpo de delito e, na segunda-feira, o
defensor esteve no Instituto Medico Legal para sa-
bef o resultado, que foi negativo em relação aos
dois primeiros. O Promotor requereu, então, novo
exame, a ser realizado, desta vez, no próprio Tribu-
nai, na presença do Juiz.

Pote de Carlee Meiquile

TORTURAS

O Inquérito contra os
quatro pistoleiros data de
1975, quando morreu Oscar
Bricks, pai de Maria Lucla
Bastos Bricks. que era
amante de um dos filhos de
Júlio Avelino, Lúcio Flávio,
também assassinado. Maria
Lúcia responde a um pro-
ceso pelo assassínio de Lú-
cio'Flávio, no 2.° Tribunal
do Júri.

Somente semana passada,
a Delegacia de Homicídios
apresentou os quatro indi-
ciados, que, por meio de bi-
ihetes ao defensor, revela-
ram que já estavam presos
há 30 dias. Eles dizem que"além das torturas, estamos
isolados, já assinamos mais
de 50 vezes fragrantes for-
jados, inquéritos de coisas
que jamais vimos ou sabe-
mos, nos vemos ameaçados
de morte e ser jogados pela
Baixada".

No dia 12 de junho, os
quatro acusados estiveram
na"sala do defensor, no Pa-
lácio da Justiça, e este cons-

tatou as marcas das tortu-
ras, após mandar que tiras-
sem as roupas. Anteclpan-
do-se ao envio do resultado
do exame de corpo de deli-
to pelo IML ao Tribunal, o
defensor foi até o Instituto
e verificou que o resultado
foi negativo para dois dos
acusados. Quanto a Jorce-
miro e João Batista, os le-
gistas disseram que não po-
dem afirmar se as marcas
são realmente de torturas.

O defensor Fernando Bue-
no pediu ontem, "com ur-
gência", que seja requisita-
do um médico para examl-
nar os indiciados no 3.° Trl-
bunal do Júri. Além disso,
ele requereu ao Juiz que de-
termine a transferência dos
quatro da Delegacia de Ho-
micidios para uim. dos pre-
sidios do Estado. Quanto ao
processo a que responde Ma-
ria Lúcia Bricks, está pra-
ticamente pronto para jul-
gamento, há quase nove me-
ses, esperando apenas resul-
tado de diligências pedidas
à Circunscrição Eleitoral de
Vassouras.

Foto elo Delfim Vieira
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Depois de atendido no Hospital Miguel Couto
o argentino Juan Carlos Andrade foi autuado

Dois argentinos assaltam
"boutique" mas um é preso e
tenta morrer na delegacia

' Dois argentinos chegados ao Rio em 27 de maio
último à procuía de emprego assaltaram uma bou-
tique, na Rua Francisco Sá, 51, loja 17, em Copa-
cabana às 14h30m de ontem, utilizando-se de um
revólver de brinquedo. Houve reação e um dos la-
drões — Juan Carlos Andrade, 20 anos — foi preso
em flagrante e conduzido à 13a. DP, onde tentou o
suicídio, cortando-se com pedaços de uma lâmpada
que quebrara com um soco.

Juan foi autuado em flagrante, depois de aten-
dido no Hospital Miguel Couto, na presença do Se-
cretário do Consulado Geral da Argentina, no Rio,
Sr Hector Guyot. O cúmplice de Juan Carlos fugiu,
mas o delegado Sérgio Bitencourt negou-se a for-
necer o seu nome para não "prejudicar as diligen-
cias para a sua captura". O assalto teve lances de
violência e um dos empregados levou violento soco
no olho esquerdo.
BOA APARÊNCIA

Ronaldo Cardoso Moreira,
dono da Boutique Factory,
foi quem contou os lances
do assalto, depois de revelar
que- a sua loja já sofrerá
cinco roubos, praticados
com violência. Os dois ar-
geritinos entraram e fin-
giam que olhavam as vitri-
nas, quando um deles sacou
de um revólver.

Leonice Cardoso Moreira,
mulher de Ronaldo, recebeu
ordem para ir para o ba-
nheiro, mas o empregado,
Valderley de Oliveira, 18
anos, não obedeceu e atra-
cou-se com o que estava
sem arma. O que estava com
o revólver de brinquedo era
Juan, que, surpreso com a
reação, tentou fugir, sendo
preso à porta da loja por
dos vigias de um banco, Jo-
sé de Morais Santos, en-
quanto o cúmplice conse-
guia escapar.

Juan Carlos foi entregue
a uma patrulliinha, que o
conduziu à 13a. DP. Ali,
aproveitando-se de um des-
cuido, quebrou com um so-
eo "uma lâmpada f luorescen-
te e com os seus pedaços

)ét^K^ã^mm&^^:,;':*- U$&r quatro apartamentos
j/b^fí d° HoUm Globo na Lapa

cortou-se nos pulsos, no pes-
coco e nos braços. Na dele-
gacia, o argentino chorou
convulsivamente quando o
secretário do Consulado lhe
dirigiu perguntas, e estra-
nhava o seu comportamen-
to especialmente por se tra-
tar de "um joveira de boa
aparência".

Juan contou que veio pa-
ra o Rio em companhia do
amigo para tentar contatos
com outros argentinos e
com o próprio Consulado,
com o objetivo de conseguir
um emprego, hospedando-
se em um hotel na Rua
Correia Dutra, perto da
Praia do Flamengo (ele não
se lembra do nome do ho-
tel).

Disse que saiu com o
amigo e na Rua Francisco
Sá tiveram a idéia de lazer
um assalto. Os dois compra-
ram um revólver de brinque-
do e decidiram entrar na
Factory. Hector Guyot la-
mentava na delegacia o
comportamento -dos seus
compatriotas, depois de
lembrar que ambos têm
curso científico completo e
possibilidades de arranjar
um bom emprego e viver
com dignidade.

Oitenta hóspedes do Hotel Globo, na Rua do
Riachuelo, 130/134, abandonaram às pressas os seus
cômodos na tarde de ontem, devido a um incêndio
que começou no teto de um galpão desativado, ao
lado do prédio, e destruiu totalmente quatro apar-
tamentos no primeiro andar. O hotel tem 92 apar-
tamentos em dois andares.

Luis Carlos e Rita de Cássia Gucrgcn, hospeda-
dos no apartamento 124, não tiveram tempo de
retirar a sua bagagem. O casal se preocupou pri-
meiro em levar a filha Cátia, de 6 anos, para local
seguro, e ajudar outras pessoas, sendo a sua baga-
gem destruída pelo fogo. O tráfego ficou conges-
tionado até a Rua André Azevedo, onde foi desviado.

'A 
porta do Teatro Municipal, na saída do corpo, a multidão aplaudiu Procópio pela última vez

Inundação
mata cinco
na Polônia

Adeus a Procópio Ferreira
tem mais de 15 mil pessoas

FALTOU ÁGUA

O fogo começou às 14h
15m e os bombeiros tiveram
problemas de falta de água,
pelo não funcionamento de
alguns hidrantes. Uma es-
cada Maglrus chegou a ser
montada, mas não foi usa-
da. Os bombeiros apaga-
ram o fogo com o uso de
mangueiras instaladas em
carros-plpa.

O comandante das cinco
guamições do Corpo de

Bombeiros, do Quartel Cen-
trai, Major Rickman, con-
siderou o incêndio "sob con-
trole" às 17h30m. Duas am-
bulancias foram chamadas,
mas não houve vitimas. Um
carro-pipa, chamado ao lo-
cal devido à falta de água.
gastou 55 minutos do ini-
cio da Rua do Riachuelo até
o hotel, e o seu motorista
tentava abrir passagem
com a buzina, já que o ca-
minhão não estava equi-
pado com sirena.

Mais de 15 mil pessoas deram o úl-
timo adeus ao ator Procópio Ferreira,
desde a madrugada de ontem, no Teatro
Municipal, onde o corpo foi' velado, até
as 15h30m, no Cemitério de São Fran-
cisco Xavier, onde foi sepultado. O Pre-
sidente da República, João Baptista de
Figueiredo, enviou como representante o
General-de-Brigada Paulo Miranda Leal.

Ao velório, compareceram empresa-
rios; amigos; muitos artistas do Rio e
de São Paulo; o Governador Chagas
Freitas; o presidente da Funterj, Gui-
lherme Figueiredo; o Embaixador Pas-
choal Carlos Magno; e o escritor Rai-
mundo Magalhães Júnior. Ao enterro, o
Governador mandou como representan-
te o Coronel Neyson Rebouças. Em Brasi-
lia, o Presidente decretou luto oficial por
um dia e a Bandeira, no Palácio do Pia-
nalto, foi hasteada a meio-pau.

"Casamento cósmico"
"Não se trata simplesmente de um

enterro, mas de um verdadeiro casamen-
to cósmico, no qual ele vai unir-se à
Terra e ao Universo, para transmitir,
mais forte ainda, seu talento, sua arte
e a beleza de sua inteligência". Assim o
Padre João Linhares, capelão da Casa
dos Artistas, encomendou o corpo de
Procópio, entre a filha Bitoi Ferreira, a
primeira mulher, Alda Izquierdo, e a se-
gunda, Hamilta Rodrigues.

O cortejo saiu do Teatro Municipal
às 14h45m, em carro do Corpo de Bom-
beiros, aplaudido por grande multidão,
que se aglomerou na tentativa de ver o
artista. Desde as 6h de ontem, o movi-
mento no Teatro já era grande. Muitos
artistas vieram às pressas de São Paulo.
Isolda Cresta, que acompanhou a carrei-
ra do ator até o íinal, contracenou com
ele duas de suas últimas peças: O Ava-
rento, de Mollère, em 1969, e O Bem-
Amado, de Dias Gomes, em 1970.

"Ele morreu no dia do meu aniver-
sário. Pregou urna peça em mim" — disse
ela.

Bibi

Bastante abatida, Bibi Ferreira re-
cebia amigos e parentes, às 13h de ontem,
que aguardavam no saguão a saída do
cortejo. Carlos Machado foi um dos pri1-
meiros a chegar. Estiveram no Teatro
também Paulo Autran, Irona Alvarez,
Tônia Carrero, Rosita Tomás Lopes, Zi'
raldo, Jardel Filho, Perry Sales, Elza Go-
mes, Célia Biar, Jackson do Pandeiro,
Zé Keti, e o caricaturista Alvarus, entre
muitos outros."Dificilmente teremos outro Procó-
pio" _ comentou o presidente da Fun-
terj, Guilherme Figueiredo, lembrando
que foi o ator que o lançou no teatro,
com a peça Laãy Ogiva, em 1949, abrin-
do-lhe as portas para encenar, depois,
Greve Geral e As Raposas e as Uvas,
esta em Portugal."Louis Jouvet convidou Procópio para
representar Molière na França" — con-
tinuou Guilherme — "enviando-lhe uma
carta-convite em 1942. Procópio me pre-
senteou com essa carta, que será doada
ao Museu do Teatro."

Para o presidente da Funterj, o ator
que mais poderia aproximar-se de Procó-
pio Ferreira seria Sérgio Cardoso, que foi
seu discípulo. Lembrou também a "fl-
gura humana maravilhosa" que ele era.

"Depois dos espetáculos, íamos para
um bar que havia em sua casa, o Beija-
Flor, e, de madrugada, comíamos arroz,
feijão, nabo e jiló. Uma vez, ele me pediu
emprestado 10 mil réis, numa época em
que ganhava apenas ii mil réis. Marca-
mos um encontro no Bar Conceição, on-
de lhe entregaria o dinheiro que con-
segui juntar com muito sacrifício. Che-
gando no bar, ele estava com mais de

10 amigos para um jantar que seria pago
com aquele dinheiro" — contou.

Baixinha, magra, bastante parecida
com a filha, Bibi Ferreira, Aida Izquier-
do Ferreira, primeira mulher de Procó-
pio, lembrou, também, algumas passagens
de sua vida com ele:

"Foi uma vida de novela. Juntava-
mos, separávamos; juntávamos, separa-
vamos. Conheci Procópio aos 12 anos,
quando vim da Argentina, e casei aos 14.
Através dele, conheci os grandes escrito-
res do Brasil, pintores e artistas. Adml-
rador do pintor Oswaldo Teixeira, que
fez um retrato meu, tínhamos sempre
pintores à nossa mesa. Ainda tenho ai-
guns quadros de Viscontl, de Formenti.
Ele gostava de ler, escrever, de ouvir mú-
sica, mas, sobretudo, gostava da palavra

ouvir, ler e dizer. Foi o maior ator
que conheci na arte de bem dizer. Admi-
ro-o como homem e como artista. Foi o
homem que amei, o pai de minha filha."

D Aida lembra ainda que Procópio
tinha uma grande paixão na literatura

Catulo da Paixão Cearense. Seu so-
nho, segundo ?1a, em dar aulas_À.moçijL_
dade de agora do teatro brasileiro. Gos-
tava, também, de um bom vinho e era
um bom garfo, tendo tido, entre seus
maiores prazeres, um jantar com Myrtes
Paranhos, de quem era grande amigo."Tinha em meu restaurante um
barzinho que se chamava o Boteco do
Procópio" — contou Myrtes. — "Antes
de qualquer refeição, ele tomava uma
pinga nesse bar em pé, com o cotovelo
apoiado no balcão, e dizia que essa era
a fórmula de se tomar uma boa pinga.
Era o único ator que possuía uma vasta
biblioteca. Era um gigante, apesar da-
quela estatura. Quando dizia um poema,
suas mãos falavam."

Myrtes Paranhos relembrou as noí-
tes em que Procópio ia a seu restauran-
te, sempre acompanhado de artistas:
Paulo Gracindo, ítalo Rossi, Rosita To-
más Lopes.

"Era uma verdadeira casa de artis-
tas" — comentou. — "Todos eram ami-
gos dele, mas ele era o lumiar. Ficava a
noite inteira e era o centro das aten-
ções. Um boêmio, inegavelmente de gran-
de personalidade. Só consegui lançar meu
primeiro livro — Receitas de Culinária —
no 1.° Festival do Escritor, por sua cau-
sa. O livro começa com várias historie-
tas suas, que contam muito de sua vida.
Um livro só de culinária não entraria no
festival. O livro é uma preciosidade poi
causa disso" — acrescentou.

Na sepultura 8 331, da quadra nove
do Cemitério de São Francisco Xavier,
foi sepultado Procópio Ferreira.

Natália Timberg lembrou que atuou
num dos últimos trabalhos de Procópio
na televisão, em As Divinas e Maravilho-
sas, juntamente com Sadi Cabral. Paulo
Moreno, presidente da Casa dos Artistas,
afirmou que ele ainda queria representar
muito e havia sido nomeado por Guilher-
me Figueiredo para dar aulas de teatro,
ainda este ano, em todas as escolas do
Rio, o que«Procópio achava fabuloso."Era um alimento para ele, que só
viveu de arte, só pensou em arte." E Or-
lando Miranda sugeriu, emocionado, a
criação de um monumento ao ator."A idéia partiu de nós, artistas, eu,
Moreno e gente de teatro. Seria em uma
grande praça, uma praça importantis-
sima da cidade" — disse ele.

Em Brasília, as bancadas do MDB e
da Arena, através dos Senadores Nelson
Carneiro (MDB-RJ) e Murilo Badaró
(Arena-MG), também prestaram home-
nagem a Procópio Ferreira. "No imenso
palco da vida, desceu ontem uma som-
bra" — disse Nelson Carneiro, ressaltan-
do que o ator representou em 424 pe-
ças, vivendo mais de 500 personagens
diferentes.

Varsóvia — Após 30 ho-
Tas de chuvas continuas,
cinco pessoas morreram
afogadas nas ruas da cida-
de de Walbrzych. Nas áreas
rurais vizinhas, mais de 20
mil hectares de terras cul-
tivadas estão cobertos pe-
ias águas e 412 famílias fo-
ram retiradas de suas ca-
sas. A população está sen-
do auxiliada por helicópte-
ros e veículos anfíbios do
Exército polonês.

Em Atenas, Informou-se
que 13 pessoas morreram
na Grécia nas últimas 24
horas em razão de crises
cardíacas e dezenas foram
hospitalizadas vitimas de
insolações provocadas por
uma onda de calor. Em
Atenas e Lesbos fez 40
graus à sombra na segun-
da-feira e 39 graus em Cre-

_ta, Chios e Larisa. Com a
grande trequencTa às "praias,
sete pessoas já morreram
afogadas.

AVISOS RELIGIOSOS

ELIAS EVANGELISTA Dl PIETRO
(FALECIMENTO)

+ 

Brigida Aquino Di Pietro e filhas, Michele Di Pietro e es-

posa cumprem o doloroso dever de comunicar o faleci-
mento de seu querido esposo, pai, e filho ELIAS e convi-

dam para o seu sepultamento a realizar-se hoje, dia 20, às 10
horas, saindo o féretro da capela Real Grandeza n.° 2 para o Ce-
mitério São João Batista.

DÉCI0 GENUÍNO DE OLIVEIRA
(MÉDICO)

(FALECIMENTO)

+ 

Sua família consternada comunica o
seu falecimento e convida parentes e
amigos para o sepultamento, hoje, dia

20, às 17 horas, saindo o féretro da Capela
Real Grandeza n.° 7 para o Cemitério São João
Batista. (p

DÉCI0 GENUÍNO DE OLIVEIRA
(MÉDICO)

(FALECIMENTO)

+ 

0 Serviço Médico de Anestesia comu-
nica com' pesar, o falecimento de seu
inesauecível companheiro e amigo

Dr. DÉCIO GENUÍNO DE OLIVEIRA, e convida
para o seu sepultamento hoje, dia 20, às 17
horas, sgindo o fpretrn da Capela Real Gran-
deza n.° 7 para o Cemitério São João Batista.

ELIAS EVANGELISTA Dl PERO
(FALECIMENTO)

+ 

Hilda Aquino, José Aquino e família, Paulo Calarge e
família, Fernando Cruz e família com imenso pesar co-
municam o falecimento do seu querido genro, cunhado

e tio ELIAS e convidam para o seu sepultamento a realizar-se
hoje, dia 20, às 10 horas, saindo o féretro da capela Real Gran-
deza n.° 2 para o Cemitério São João Batista.

ELIAS EVANGELISTA Dl PIETRO
(FALECIMENTO)

+ 

A Diretoria e os Funcionários da COLACE Cia. de Lança-
mentos Construções e Engenharia, profundamente cons-
remados com o falecimento de seu Diretor e grande ami-

go ELIAS convidam para o seu sepultamento a realizar-se hoje,
dia 20, às 10 horas, saindo o féretro da capela Real Grandeza
n.° 2 para o Cemitério São João Batista.

ELIAS EVANGELISTA Dl PIETRO
(FALECIMENTO)

+ 

José Carlos Lopes da Costa, esposa e filhos; João Alves
Meira Martins Costa, esposa e filhos com imensa mágoa
comunicam o falecimento de seu Grande e Inesquecível

Amigo ELIAS e convidam para o seu sepultamento a realizar-se
hoje, dia 20, às 10 horas, saindo o féretro da capela Real Gran-

deza n.° 2 para o Cemitério São João Batista.

ELIAS EVANGELISTA Dl PIETRO
(FALECIMENTO)

+ 

Confii Investimentos Imobiliários S.A., Montese Admi-

nistração de Imóveis Ltda, por seus Diretores e Funciona-
rios, cumprem o triste dever de comunicar o falecimento

de seu Conselheiro e Amigo ELIAS Dl PIETRO e convidam para
o seu sepultamento a realizar-se hoje, dia 20, às 10 horas, sain-

do o féretro da capela Real Grandeza n.° 2 para o Cemitério São

João Batista.
ir
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Nova avenida exigirá demolição de 150 imóveis no Estácio
O traçado da nova avenida dP 1,5

km de* extensilo, que funcionará como
corredor do tráfego Centro—Zona Norle
através da Cidade Nova, vai exigir a de-
mollçào de cerca de 150 Imóveis. Seus
ocupantes são antigos inquíllno.s, que pa-
Ram aluguéis Irrisórios e que terão como
única opção procurar novas moradias em
subúrbios distantes. Todo.s sempre vive-
ram sob ameaças de despejo c esperam
que a salda ainda demore um pouco.

No que se refere ã área junto á Rua
Marques de Sapucaí, de onde partirá a
nova avenida, o.s processos de desapro-
prlação dos imóveis começaram há dois
anos e, ao longo da Travessa Pedregais
(ao lado da Brahmai, três sobrados já
foram demolidos. Nas Ruas São Martinho
e Santa Maria, no meio do traçado, o
ambiente é de expectativa e na Rodrigues
dos Santos mona do baixo meretrício)
todos continuam "esperando o despeje
para qualquer momento".

Como será
Já na área de influência do Estácio,

o novo plano de ocupação da Cidade No-
va divulgado pela Prefeitura altera bas-
tanle o antigo Plano de Renovação Ur-
bana da Cidade Nova, que, em sua fase
definitiva e final, acabaria com uma sé-
rie de ruas entre as Ruas Frei Caneca
e Benedito Hipólito.

Com o novo plano apenas três serão
atingidas — Travessa Pedregais e Ruas
São Martinho e Santa Maria e trechos de
algumas transversais, além de um lado
da Frei Caneca, cujo alargamento já es-
tava previsto antes pela Secretaria Mu-
nicipal de Obras. Essa obra atingirá 104
Imóveis, cios quais 90 terão de ser desa-
propriados. Somente essa despesa atingi-
rá CrS 115 milhões 77 mil. /

Saindo da Avenida Salvador de Sá e
cruzando a Rua Marquês de Sapucaí, a
nova avenida projetada para a área da
Cidade Nova começará efetivamente na
esquina da Travessa Pedregais, onde se
localiza a fábrica da Companhia Cerve-
jaria Brahma, que permanecerá intacta.
Depois, seguirá pelas Ruas São Martinho
e Santa Maria, cruzará a Rua Corrêa
Vasques por trás (trecho de 100m), pe-
gando, ainda, mais adiante, a Rua Ro-
drigues dos Santos, que passa pelo que
restou da zona do baixo meretrício. No
final, após contornar a estação do me-
trô, se ligará com a Rua João Paulo I,
aberta pela Companhia do Metropolitano
e que vai dar na Rua Dr Satamini na
Tijuca.

Desapropriações
Ao contrário do que ocorrerá na área

do bairro de Catumbi, que terá grande
número "tre- imóveis preservada--a cons—
trução da nova avenida vai desapropriar
e demolir cerca de 150 imóveis. Na Tra-
vessa Pedregais, mais de 30 imóveis se-
rão demolidos, do lado contrário ao da
fábrica de cerveja, e seus atuais mora-
dores, a maioria inquilinos, já estão sa-
bendo há quase dois anos da desapro-
priação.

O Sr Francisco Losso tem 50 anos de
idade e de Estácio. Seu pai veio da Itá-
lia e foi morar na casa de número 45
daquela travessa. Ali, Francisco nasceu «
se criou, cresceu e comprou, em 1962, a
casa em que moravam, por Cr$ 2 mil.
Quando começaram os processos de desa-
proprlação, Francisco recebeu a propôs-
ta do Estado de pagar Cr$ 148 mil pelo
imóvel, 'após uma avaliação oficial". Ele
não se conformou, apelou para a Justiça
e fizeram, então, nova avaliação: Cr$ 950
mil. Por enquanto, só recebeu 80% desse
valor, pois "o restante ficará rendendo
juros durante um ano, antes que me pa-
guem". Seu imóvel é um dos três já de-
molidos na travessa.

Do bairro, ele se lembra ainda da
época em que havia poucas casas e mui-
to mato e da fama da zona do baixo me-
retricio que ficava perto, "mas sem
atrapalhar a vida dos que moravam nas
ruas próximas". Isso continua ocorren-
do até hoje, porque, ao longo da Rua
Sáo Martinho, continuação natural da
Travessa Pedregais, os ambientes das
antigas moradias são diferentes, mas
sem que haja qualquer choque entre
seus moradores.

Uma boa casa de sala e três quar-
tos da Rua São Martinho tem um alu-
guel que varia de Cr$ 3 mil a Cr$ 6 mil
e, muitas vezes, essa despesa é dividida
entre várias famílias.

Ontem, na calçada da rua, a con-
versa dos moradores mais antigos era
sobre "a noticia do jornal que fala nas
desapropriações da Cidade Nova". E, en-
tre esses moradores, se destacava Joa-
quina dos Santos, uma velhinha de 80
anos de idade, que está na casa de
número 36 "uma quantidade de 67 anos".
De aluguel, ela já não paga mais nada,
porque, durante alguns anos, tomou con-
ta das 24 casas de uma vila que perten-
cia "ao patrício José Pinto Franquelra,
uma boa alma que morreu há vários
anos". Sua maior preocupação, agora, é
a de arranjar outra casa nas mesmas
condições e que não seja em um subúr-
bio distante.

Folm rir luii Cailot tlavlrf

Preocupações
Esta é a preocupação de quase to-

dos os moradores da área: onde arran-
jar um aluguel barato perto do Centro
da cidade? Esse problema atinge, tam-
bém seriamente, uma grande quantida-
de de pessoas que tém pequenas ofici-
nas mecânicas, bares, botequins e até
mesmo uma farmácia no bairro.

A Sra Mariangela' — filha do farma-
cèutico Válter Borges Pereira, dono da
Farmácia Ideal na Rua Santa Mr.ria, 6
— contou que pelo sobrado (a familia
mora em cima) paga somente Cr$ 2 mil
300 mensais de aluguel.

"Se formos despejados, como pode-
remos montar outra farmácia? Ela exis-
te desde 1920 e já teve vários donos."

Ao longo da Rua Santa Maria, que
cruza a Lauro Araújo e a Viscondessa
de Pirassununga, há uma série de casas
bem antigas, algumas bem conservadas
e com azulejos portugueses nas facha-
das. No final da rua, há dois prédios:
um da Elevadores Otis e outro, maior,
da Telerj, que serão preservados.

A Travessa Pedregais, onde começará a nova avenida, já perdeu três prédios e vai desaparecer com a demolição de mais 30 em frente a Brahma

Catumbi festeja novo plano corno vitória
Fotos de Luis Carlos David

O Largo do Catumbi, já bastante afetado pelas obras da Linha Lilás, foi preservado

Os casarões coloniais da Rua Pedro Mascarenhas não mais serão demolidos
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A luta de 13 anos de uma comuni-
dade pobre e desassistida — "onde até
morreu gente de paixão e tristeza" —
alcança, agora, sua primeira grande vi-
tória, quando a Prefeitura anuncia a
preservação de parte de um bairro que
ia sumir do mapa: o Catumbi. "Queriam
fazer a Cidade Nova à custa da desagre-
gação dos seus moradores".

Assim o lider local, ítalo Brescia, re-
sume as origens de uma campanha que,
além dos memorandos, faixas e assem-
bléias, já rendeu um livro, um filme e
uma tese universitária. "Sr Governador,
onde vamos morar?" — perguntava a po-
pulação há 13 anos. Hoje, a Prefeitura
garante que quem ainda não saiu vai fi-
car.

Campanha

Junto ao Centro Administrativo da Prefeitura, desapropriação atingirá 300 imóveis

"Vamos demolir todas as casas em
três meses, queiram ou não" — dizia, em
1967, u>m assessor do Governador Negrão
de Lima". Em qualquer projeto urbano,
as comunidades locais devem ser ouvidas
e respeitadas" — diz, hoje, o Prefeito Is-
rael Klabin. Os líderes da Associação dos
Moradores, do Catumbi sabem que, além
de uma mudança de mentalidade, a atual
atitude das autoridades também é fruto
de todo um trabalho de sensibilização,
que transcendeu os limites do próprio
bairro, motivando intelectuais e urba-
nistas.

A campanha partiu de uma comu-
nidade fortemente integrada e solidária,
que habita um bairro de características
peculiares: antiga área de grandes chã-
caras e mansões habitadas por nobres, co-
mo os Barões de Itapiru e do Chichorro,
Catumbi foi aos poucos se transforman-
do num reduto de pequena classe mé-
dia, com uma presença considerável de
portugueses, espanhóis, italianos e ciga-
nos.

Rico
As mansões e chácaras foram ce-

dendo lugar a casas, sobrados, muituô
estábulos e cocheiras. Os estábulos abri-
gavam as vacas leiteiras que abasteciam
o bairro e, nas cocheiras, ficavam os ca-
valos que puxavam carroças, geralmente
de portugueses, que transformaram o
bairro num centro de transporte de car-
ga. Um deles, José Pinto Mendes, que
ficou muito rico e foi chamado de Ba-
rão Português, foi o primeiro a substi-
tuir suas carroças por caminhões.

Aos poucos, o bairro íoi sendo habi-
tado por trabalhadores, empregados do
comércio, biscateiros e pequenos arte-
sãos, que começaram a morar em cor-
ticos e estábulos transformados em ca-
sas. Iniciou-se, também, um processo de
estagnação urbanística: não se cons- .
truiam novas casas e a população crês-
cente trabalhava quase toda ou no co-
mércio local ou no Centro da cidade.

Coretos
As casas começaram a ficar velhas

e maltratadas, mas a vida comunitária
se tornava cada vez mais rica, se desen-
volvendo em torno da Igreja Nossa Se-
nhora da Salete, dos salões de bilhar
do Largo do Catumbi, dos coretos, das
batalhas de confete que quase todas as
principais ruas do bairro promoviam no
carnaval.

E, num bairro já proletarizado, cer-
cado por favelas, como as do Morro da
Coroa, do Catumbi e de São Carlos, sur-
giam ranchos como o Unidos do Cunha,
nascido na Rua do Cunha, que, hoje,
com o nome de Dom Pedro Mascarenhas,
tem uma dezena de casas que sobrou da
demolição para a construção da Linha
Lilás.

No Catumbi não é lugar-comum di-
zer-se que todo mundo se conhece. Que
os moradores têm crédito junto aos co-
merciantes. Que todos conhecem o do-
no do armazém, o açougueiro, sabem
quem faz bons doces para festas ou cos-
tura roupas de criança nas horas vagas.

Feliz na sua janela, de comomos
coloniais, embora do fim do século, dona
Natalina Pereira de Lima, que mora num
sobrado da antiga Rua do Cunha, conta
que estava procurando casa "muito longe,
lá para os lados de Jacarepaguá. Aqui,
nesse sobrado, eu e meu marido mora-
mos há seis anos e pagamos CrS 1 mil
800 por mès. Nossas pensões, juntas, ren-
dem menos de CrS 5 mil. No subúrbio,
não encontramos uma casa por menos
de Cr$ 3 mil".

Ela é uma nômade do bairro, que dl**
adorar, como acontece com muitos ou-
tros moradores: ant.e.s da Rua do Cunha,
morou na Travessa Pedregais e na Rua
Padre Mlguelino, no Catumbi:

'Quando não dá mais, a Rente sat
para outra, mas fica sempre por aqui.
Tenho minhas freguesas certas de co.stu-
ra e conheço todo mundo por perto".

Comerciante
Na mesma rua, o comerciante Ma-

noel Meira de Carvalho também enral-
zado no bairro vive o problema de outros
moradores e negociantes do local: tem
duas oficinas em prédios já desapropria»
dos c. pagos e ontem apareceram fiscais
da Prefeitura, dizendo que os imóveis vão
ser demolidos, apesar do plano de pre*

-se-rvação do Catumbi.-—"Se a Prefeitura não precisa mais
desses prédios, para que demolir?" —«
perguntava, apoiado pelo presidente da
Associação de Moradores, Silvio Cataldo.
"A nossa principal preocupação" —
disse o presidente — "é sustar de fato
as demolições, como quer o Prefeito Is-
rael Klabin".

Silvio Cataldo é um exemplo de per-
sistència, de toda a comunidade: sua
Ótica Salete foi demolida, na Rua Mar-
quês de Sapucaí, para a construção da
Linha Lilás. Decidiu mudá-la para a Rua
do Catumbi, sabendo que essa rua tam-
bém ia "sumir do mapa". E não deixou
o bairro, mesmo depois que seu aparta-
mento na Rua dos Coqueiros, 29, foi de-
molido, para dar passagem a uma nova
avenida.

O comerciante não é contra "a ne-
cessidade de modernização ou atualiza-
ção de bairros ou áreas". E relembrou
que a própria associação de moradores
adquiriu — logo no inicio do Plano da
Cidade Nova — uma área no chamado
Ferro de Engomar, ao lado do cemité-
rio, para abrigar em edifícios as pri-
meiras famílias desalojadas. Há
pouco, a cooperativa adquiriu um novo
terreno, numa área próxima, onde íun-
cionava a Garagem Presidente, também
destinado a prédios para moradores de-
salojados."E, além disso, desejamos que, em
todas as áreas da Cidade Nova, de
ocupação não definida pela Prefeitura,
os atuais moradores recebam um trata-
mento preferencial, para que não saiam
de lá" — acentuou.

Alegr ia
Ontem, na Associação de Morado-

res do Catumbi, que funciona na igreja
de Nossa Senhora da Salete, lideres co-
munitários, moradores e padres se fe-
licitavam."Parabéns, sua casa não vai mais
abaixo" — Maria Aparecida Mendes,
uma das primeiras a serem alojadas no
conjunto residencial construído pela as-
sociaçâo, deu a noticia a Maria Lúcia
Moraes, de 22 anos, moradora na RU9,
do Catumbi, 96. Ela se lembra de ,ter
pintado faixas quando tinha apenas 10
anos.

Maria Lúcia casou mas não saiu do
bairro. A casa de sua familia, como mui-
tas outras, tem uma fachada estreita e
fundos amplos. As famílias vão ampli-
ando as casas, na direção dos fundos, à
medida que as necessidades aumentam.
Sempre se criam espaços novos para um
casal novo ou para os avós. As famílias
dificilmente se separam.

Padre Arcanjo Gabriel Vigne se lem-
bre dos primeiros tempos da campanha.

"Tínhamos de afixar nossas faixas
na madrugada de domingo, único dia
em que os garis não trabalhavam. Nos
outros dias, eles invariavelmente arru-
mavam um jeito de arrancá-las" disse.

Já o Padre Mário Prigolex recorda
que as desapropriações em massa, na Cl-
dade Nova. foram tema de uma pesquisa
da Coordenação dos Programas de Pós-
Graduação em Engenharia, que condenou
o projeto. Além disso, a Editora Voze3
publicou o livro Catumbi — Rebelião de
um Povo Traído, de Guida Nunes, e a
associação fez um documentário sobre a
campanha contra a política de arrasa-
quarteirão."A lição que devemos aprender, de
todo esse processa, é que não se deve de-
sapropriar, destruir, desocupar ou ocupar
uma área. enfim, fazer planejamento ur-
bano à revelia da população. E o Padre
Arcanjo Gabriel Vigne completou:"'Valeu a pena".
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1-1 Diurno, T B. Pcrílri .... 7 50 Já. CXAtA

tüu, J. M«lia I Si Ko
2-3 Ou.il. Show, A. Olival.* I 56 l-l • ¦ • ¦! W. Coiu  S7

Pirl4ix.ll>, J, M. Silva ., 5 55 'i bthv üno, »• Fraire .... 55
3-5 Pá., Selv«grm, T. íileví. A 54 3 Ulrabo. A. Souza  10 64
.-'«à Mi»le» Y*!a, S. Silva .... % 54 2-4 Jun Ogl, í. ». twoii» , 12 56
A-l i\irutck, R, Macedo ,... ò 54 5 Kabul, W. Conçalv»» ... II 55

u. .¦.-.....-, ji, i. ..., ,, 3 ô B«» 1'ovaio, J. M. Silva , 58
2? Pireo - At MliJOm - 1500 3-7 Fanaoa, P. Cardoio  55

malrat - CrS 55 mil - GRAMA B El 1'i.mo, J. Qualroí ... 51' ta." EXATA •> Jcrlon, l. Corrca 50
Kg 4-10 Snow lall, J. Etcobar ... 57

l~l Ari Nouveau, G. Alvei . 4 54 M King Blue, O. F. Alinoidi . 57
7. Amarelo, F. Esteve» .. 12 64 " Jobard, D. Guiflnonl ... 54

Rei cia Noite, U. Meirelei II 14 7Í Pírao - At 17h - 1200 malrot -
2-4 P.tn«llo, P. Cardoso .... 3 54 ¦*'•'•, — «'* *• •"»•, .. «OAlulon, G. Menetee .... 4 56 l-l Lucchini. G.F.Almeida . . 58

Good Example, M, Peret I 54 „ 2 Agachado, F. lemo» ... 55
3-7 Avob Khan. J. M. Sil» 10 54 2-3 Cerro lopei, G. Alve» ... 53

.8 Etcamoto. C. Valgat .. 5 54 " 
,X',.JlM-.SllDví 54Fine Gold, I. Etcobar . 8 54 , * ^«1°™°. A, Ramo. . ... 54

4.|0TlfrSo, P. Rocha F9 .... 2 £6 3-5 S.eio Y Médio, A. Oliveira 55
11 Clerut, E. R. Ferreira .. 9 54 4 Slr Palrlola. F. Carlot . . . 10 54

" Rinidu», G. F. Alme,da . 7 54 .\ Ki-Jato, F. C.levo» .... 55
3? Pireo - At 15 hora» - 1500 4"\ °""n-J- Ç'.'d?l° • •.  ??

m.lrot - ORAMA - OS «3 mil * Ciar Nicolai, F. Pereira . . 57
Kg Czar Ruslan, r. Arauio . . 51

l-l Ulllon, G, F. Almeida .. 5 55 89 Páreo - At I7h30m - I 300 melrot
E«;iling Girl, J. Etcobar . 1 55 — Variante - Areia — CrS 55 mil.

2-3 M.vrere, F. Eiteve» .... 4 55 Kg-4 Rüiilhe, R. Maitiu» .... 8 55 l-l Ullman, R. Freire 56
3-5 Olnrjayi, E, Ferreira ,... 2 55 " Quequié, A. Oliveira ... 55

Eilcique, J. Pinlo  4 55 " Que Cendorota, A. Oliveira 11 54
4-7 Sparkana, M. G. Saniot .. 3 55 2-2 Gral Ia Plena, J. M. Silva . 54" Sallamah, J. M. Silva .. 7 55 3 Honey Flower, J. Pinlo . . 54

4? Pirão - At 15h30m — I 500 4 Lógica, J. Queiroz .... 54
mctroí - ORAMA - CrS 55 mil - 3-5 Moeta, F. Ettovet  54
INICIO DO CONCURSO DE 7 PON- 4 Fin de Bal, J. Escobar . . 12 56
TOS 7 Gimsa, P. Vlgnolat .... 10 56

Kg 4-8 Epoque, G. Alvei  56
Kl Dilma, W. Gonçalves .. 2 56 9 Janorina, W. Goncalvet . 56

M-riille, F. Pereira  5 56 10 Alténia, J. Malta 54
Aineodocifd, A. Oliveira 12 54 9? Párao - At 18h - 1 100 malrot -

2-4 Tacelra, G. F. Almeida .. 13 56 Areia - Cr$ 40 mil. Kg.
Malachlto, C. Morgado .. 9 54 1-1 Zornara, G. F. Almeida . . 55" 4 Cendriluz, k. Micedo .. 8 56 2 Alikar, E. Ferreira .... 57

3-7 Uchlra, C. Valgas  6 54 2-3 Charming Lady, J. M. Silva 10 57
Grande Paz. E. Ferreira .. 4 56 4 Frica, R. Marque» 56
Air Gauloke, F. Esteve» . 10 56 " Rinária, A. Souza .... 56

4-10 Vivita, J, Pinlo  7 54 3-5 Katimar, C. Morgado .. . 58
11 Naughty Girl, J. F. Fraga 3 56 5 Dadeira, M. Andrade . . 58
12 Apology, G. Meneses .. 1 56 7 Pitaná, A. Oliveira .... 58" Aclamation, J. M. Silva 11 56 4-8 Josione, P. Vignola» ... 58
5? Páreo - Àt 1* hora» - 1400 9 Folheta, F. Esteve» II 54

melros - GRAMA - Grande Prêmio '0 Dona Bely, R. Macedo . . 55
MARCIANO DE AGUIAR MOREIRA 10? Párao - A» 18h30m - 1 000 me-
(Giupo I) - Seleção - (3a. Prova da Iro» - Areia - CrS S5 mil - 3? Páreo
Tríplice Coro.i de Éguas) - CrS 350 da Dupla-Exata. Kg
mil 1-1 Noleta, U. Meirele» .... 10 56

Kg 2 Encomara, R. Macedo ... 56
1-1 lonçj Lady. J. Ricardo .. & 65 3 Linha Reta. J. Queiroz .. . 56

2 Fairmilo, F. Esieves  2 56 2-4 Something, F. Carlos .... 56
2-3 Apple Honsy, G. Meneses 9 56 5 Adalgisa, j. Esteves .... 56" Alix, G. Meneses  9 56 6 Kaminari, F. lemos .... 56*! Jolio Reine, W. Gonçalves 8 56 3-7 Prodice, F. Esteves  56
3-5 Eifo. J. Escobar  5 £6 8 Queen Beatriz, R. Freire . . 56

Elllike, P. Cardoso  3 56 9 Gay Daphne, J. M. Silva . 12 53
Mezobi, A. Olivtira  10 56 4-10 Night Flower, P. Cardoso . 11 56¦4-8 Trona, F. Pereira  4 56 II Cllontera, M. Peres .... 56

.9 Tísch, G. F. Almeida  1 56 " Florentela, M. G. Santos . 56

rota da ).... Camila da lllva

CANTER

a O Conselho Técnico do
Jóquei Clube Brasileiro vai
mandar convidar, oficial-
mente, oilo animais argen-
íinos para correr as quatro
provas internacionais da
semana do Grande Prêmio
Brasil. Serão dois para ca-
da carreira, segundo deci-
são do-órgão, que espera não
ter problemas com o trans-
porte, já que todo um es-
quema especial está sendo
montado para este fim.
•" Domingo, em São Pau-
lò, será corrido em 1 mil
500 metros e na grama o
grande clássico Juliano
Martins, o Grande Crite-
rium dc Cidade Jardim, re-
servado a produtos nacio-
nais de dois anos. A sensa-
ção é a volta do invicto
Haffers (Caldarello em
Xàsquita) que mais uma
vez poderá justificar a fama
que já tem entre os obser-
vadores paulistas. Além de-
le, há enorme curiosidade
em torno das apresentações
de Zebrão (Zenabre em Toi
et Moi) e do invicto defen-
sor do Haras Pirajussara,
Lázaras, um Sail Through
¦em Rush Gold. O campo é'completado 

por Confirmado
(Breeder's Dream em Aur-
khan), Depiction (Tumble
Lark em Snow England), do
Haras Rosa do Sul, um ir-
mão próprio do clássico Big
Lark, Hersio Kid (Captain
Kid II em Quérsia), do Ha-
ras Malurioa, irmão próprio
do miler Êxito, Jack Spigot
(Rio Bravo II em Aflorada),
Kratos (Pinonero em Êncli-
se), Mirandole (Earldom H
em Chear Up), do Haras
Faxina, Vintém (Palkiand
em Via Láctea II), Clammy
(Quipardo em Sculpture) e
Loif (Sail Through em El-
ke~). •
»" Era Cidade Jardim,
Karp, totalmente recupera-
do dos contratempos que
sofreu neste início de tem-
porada, está seguindo nor-
malmente o seu preparo
para, possivelmente, correr
no Grande Prêmio Brasil. O
treinador Carlos do Carmo
Cabral acha perfeitamente
possível isto, tal os progres-
sos do filho de Milleniun
nas últimas semanas.
a Top Viilè (High Top em
Sega Ville, por Charloste-
viife), da écurie de Son Al-
lesse Aga Khan, brilhante
ganhador do Prix du Joc-
key Club, não correrá nem
o Grand Prix de Saint-
Cloud nem o King George
VÍ and Queen Elizabeth
Diamond Stakes, em Ascot,
em julho, quando possível-
mente enfrentaria o derby
winner Troy. O potro de-
verá reaparecer em setem-
bro. no Prix Nieil e, em se-
guida, correrá o Prix de
lA<rc de Triomphe.
• Fabulous Dancer (Nor-
thern Dancer em Last of
the Line, por The Axe II),
de Mme Alec Head, invicto
em quatro apresentações e
ganhador dos Prix du Lys e
La Force, ambos de grupo
3, deverá ser um dos repre-
sentantes da França na mi-
lha e meia do Irish Stvceps
Derby, em Curragh.
a Prove It Baby (Prove
Out em Mail Rush, por
Prince John), segundo para
Soleil Noir nos três quilo-

metros do Prix de 1'Esperan-
ce (grupo 3), venceu sema-
na passada, em Chantilly,
os três quilômetros do Prix
Berteux (grupo 3). Seus es-
coltantes mais próximos fo-
ram Valet de Pied (Lyphard
em Frauenzimmer, por Ma-
setto), Kamaridaan (Dja-
kao em Diamond Drop, por
Chariosteville), terceiro co-
locado, para High Sierra e
Son of Love no Prix Noail-
les (grupo 2), formando a
pareiha Aga Khan, e Duro
(Hard To Beat em Vrmena,
por Dedeni).

O concurso de sete pon-
tos da corrida noturna de
anteontem no Hipódromo
da Gávea que estava
acumulado teve nove acer-
tadores. Para cada um, Cr$
91 mil 933.
a Os programas de sába-
do, domingo e segunda-fei-
ra tiveram 387 inscrições, o.
que é um recorde para um
fim de semana.
a Roberto de Almeida Cou-
to Seixas, segundo gerente
do treinador Antônio Pinto
da Silva, pediu ao Conse-
lho Técnico a sua niatrí-
cuia de treinador.
a Eifo, por Tuyuti II em.
Revista II, que está inseri-
ta no Grande Prêmio Mar-
ciano de Aguiar Moreira,
terceira prova da tríplice
coroa de éguas, vai apron-
tar antecipadamente ama-
nhã pela manhã.
a Barinez, que vem cor-
rendo pouco nas últimas
apresentações, segundo o
seu treinador Sílvio Mora-
les, só deverá reaparecer
nas pistas no importante
clássico 16 de Julho, carrei-
ra preparatória para o
Grande Prêmio Brasil.
a O perdedor Demingod,

um Lócris, segue ainda es-
ta semana para Cidade Jai-
dim, onde será preparado
para intervir nas seletivas
da Taça de Prata.

Os animais paulistas
Cinzano e Figurativo, ins-
critos no fim de semana no
Hipódromo da Gávea, che-
gam ainda hoje para o trei-
nador Silvio Morales.
a Paustino Costas que pre-
tendia voltar a treinar ani-
mais no Hipódromo da Gá-
vea, depois de requerer a
sua aposentadoria, teve o
seu pedido indeferido pelo
Conselho Técnico.

A Comissão de Corridas
do Jóquei Clube Brasileiro,
na sua última reunião, re-
solveu proibir as inscrições
de Uci e Jovino por 30 dias,
ambos por indocilidade.
Mandou anotar, também, as
indocilidades de Hobby,
Don Eduardo e Cravinho.
a Amaro Peçanha Gime-
nez, titular do Haras Don
Rodrigo, quer emprestar,
sem qualquer ônus, a não
ser um seguro, os garanhões
Ortisei, por Sancy em Far-
fala, e Royal Lancer, por
Silfo em Sororoca, por Mar-
vell em Naldina. O período
de empréstimo seria no má-
ximo de dois anos.
a Bem-Amado, que seria
o representante do Haras
Don Rodrigo na principal
carreira da próxima sema-
na em Campos, sofreu um
contratempo e, possível-
mente, deverá ser substitui-
do por Cerro Alto.
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Nativus termina com sobras seu apronto para correr amanhã à noite

Leilão gaúcho tem 174 nomes
nas duas primeiras noites

Nos dias 17, 18, 19 e 20 de julho,
no Hipódromo do Cristal, numa promo-
ção da Associação Gaúcha dos Criado-
res do Cavalo de Corrida, serão realiza-
dos os leilões para os produtos de dois
anos. Hoje, daremos a relação das duas
primeiras noites, na ordem dí entrada
que está programada.

Primeira noite
Aitak (Selim em Black Queen); Ve-

remus (Selim em Sisan); Recorde (Ha-
rakiri em Silvana); Belém Velho (Sfelim
em Média Cancha); Agromante (Fer-
mont em Bandolera); Abderita (Fid-
dlestick em Vanishing); Adelaide (Fer-
mont em Luena); Jilvernet (Golf em
Acitara); Mister Godpoint (Gaiano em
Cullima); Fatídico (Selim em Falange);
Bem Ksar (El Ksar em Bem Estar); Ve-
lho Pimpa (Selim em Suavíssima); Only
You (Cuore em Mar-Fag); Jag (Beau
Brumtel em Devonete); Joint (Tonnerre
em Xavi); Estenfedra (Estenger em
Phedra); Estembela (Estenger em Bela-
ven); Bleu Monster lAnatol em Etage-
re); Lord Black (Anatol em Chiparra);
Davanti (Nickname em Ana Mafa); Ma-
nera (Niokname em Eletrogena); Boy
Of Noon (Flying Boy em Gloire Du Mi-
di); Bad King (King"s Archer em Artu-
liana); Big Bear (Honey Bear em Gui-
gui); Borzaba (Albor em Alcabaza);
Brunalina (Imane 'am Blue Girl); Huas-
co (John Dory em Ubalt); Hay Guria
(Dimor em Pupila); Halcon Negro
(Round Court em Esperta); Hard Time
(Nearside em Wonderful Velvet); Hawit-
ta (John Dory em Faisane); Havano
(Empyreu eh Jirineza); Harald (Está
Ahi em Yudita); Obrizabela (Estado em
Magé); Old Lady (Guandu em Baia Sei-
vagem); Ocidentalista (Estudo em Bel-
Ia Sicilia); Duty Free (Sagamore em
Cadimiss); Svogliato (Selim em Malva-
na); Badilla (Quedilio em Bamora);
João Alano (Quedilio em Milonguita);
Damatrion (Ramirez em Brisa Marina);
Timbuca (Ucayal em Timberland); Tio
Cacilicio (Naipe em Garbosine); Man-
gangava (Naipe em Croia); Sukita
(Samkio em Clave Sol); Sandaba (Sam-
kio em Emergência); Japeju Puitan (El
Tronio em Estatiba); Linda Raja (EI
Tronio em Roica); Taraiatá (Estupendo
em Camalaia); Refestança (Dilema em
Bandiva); Gabão (El Baqueano em In-
victa): Garça Morena (Sadalidro em
Gipsy); Gurizeira (El Baqueano em Pis-
tolinha); Gurizão (El Baqueano em
Xangai); Gizar (El Baqueano em Tur-
fa); Chatel Stewart (Neuchatel em Dra-
cena); Chatel Rêve (Neuchatel em Apo-
teósica); Jaguatirica (Estheta em La-
goa); Lady Reta (Lord Chueco em Ro-
serete); Lady Muda (Lord Chueco em
Mudinha); Iaponi (Restacuer em In Ti-
me); Cavia (Rastacuer èm Cósmica);
Sindhia (Rastacuer em Shalee); Lotei
(Rastacuer em La Nina); Itajaí (Rasta-cuer em Ivonete); Pampa Girl (Ipu emEscalonia); Pontiani (Albor em Pomé-2iia); Escrevipu (Ipu em Escrevente);Biel (Yard em Miss Admirer); Dory Star
(John Dory em Estatuinha); Dari Word
(Pass The Word em Aricanta); Garboda
Noite (Garboso em Rond de Nuit); Blue
Acácia (Blue Jet em Lady Acácia); Blue
Bravo (Blue Jet em Costa Brava); Bad
Mar (Bad Luck em La Marta); Guandu
dos Pampas (Guandu em Osogada);
Helium dos Pampas (Jasmim em Deste-
ra); Affezione (Ucayal em Picardie);
Alegoria (Kamel em Giffed); Atrasado
(Ipu em Lacilha); Linda Pretora (Prfe-
tor em Darkie); Iaera (Claiming Fame

em Ouroléai; Iapygia (Claiming Fame
em Aretusa); Invita (Ballux em Calipa);
Calrez (Ramirez em Callas); Cambaxi-
ra (Ramirez em Costeleta).

Segunda noite
Daemon (Snow Berry II em Dea);

Veredicto (Snow Berry II em Version);
Chatel Nato (Neuchatel em Bela Mario-
nete); Chatel d'Or (Neuchatel em Nor-
deja); Odaiana (Estado em Lady Syl-
via); Orange Bowl (Estudo em Daira);
Orozimba (Cadirix em Grand Monde);
Indira dos Pampas (Jasmin em Aiuá);
Flexa dos Pampas (Guandu em Quinei-
Ia); Guaci (El Guarani em Basea); La
Garbosa (Ogarboso em Atenosa); Taka-
ferte (Takako em Neferté); Takalinda
(Takako em Gabinda); Tonka Weka
(Dilema em Tresse); Craviola (El Tro-
nio em Empírica); Vikki Carr (Estupen-
do em Acácia); Grande Guerreiro (Dile-
ma em Estacada); Afghan (Tajar em
Fairvá); Ayer (Jasmin em Jati);

Alquilé (Jonh Dory em Chitane);
Aplomb (Falkland em Parbosa); Hermé
(Selim em Malabruja); Honofort (Sau-
vage em Half Sister; Alomejor (St. Croix
em Dama Real); Dejada (Parthian
Plain em Labarga); Dagana (Enéas em
Gallyflama); Roybet (Leonico II em
Hilt Star); Radirez (Ramirez em Dia-
fa); Escrimeur (Pass The Word em És-
cuia); Divine Woman (Pass The Word
em Didia); Jogadilio (Quedilio em Jo-
gada); Brejeira (Quedilio em Nambro-
sia);. Ramona (Quedilio em Veranda);
Huinca (Ronquido em Hurricane); Dark
Shadow (Samkio em Dark Guest); Mon-
tereale (Barau em Endiabrada); Malga-
ene (Barau em Estilística); Monteal
(Montelepre em Dama); Estenrojo (Es-
tenger em Maroja); Estengran (Esten-
ger em Magram); Juwaldo (Tonnerre
em Dolce Farniente); Je Passe (Tonner-
re em Calfoshka); Jerarquiá (Tonnerre
em Borduna); Anely (Remo Celeste em
Anelyde); Piochirrup (Chirrup eh Piog-
gia); Revela (Repelao em Lovelles); Ac-
cigliatc (Fermont em Fronde); Abramo-
vith (Zuncho em Kasai); Arian (Fer-
mont em Gilde); Makiba (Rastacuer em
Milene); Pantala (Good Will em Pin-
tada); Thanee (Rastacuer em True

Maid); Nelda (Rastacuer emNordique);
Parka (Rastacuer em Pierina); Reese
(Good Will em Rallco); Herzog (John
Dory em Pleza); Hermon (Pass The
Word em Macina); Holley (John Dory
em Trackless); Hoker (Gadahar em Ri-
vertida); Honest Player (Round Court
em Miss Kadina); Hardaha (John Do-
ry em Maciumba).'

Hlnaira (Depressa em Saronita);
Zumarona (Zumbador em Tijerona);
Zumcki (Zumbador em Mariocki); Tia
Zumby (Zumbador em Tall Baby); Bom
Sin (Sin Olvido em Ceres H); Bagdad
Sin (Sin Olvido em Molinera); Black Sin
(Sin Olvido em La Rosa); Best Sin (Sin
Olvido em Best Set); Beau Ardan
(Kumel em Manãnera); Barbarus
(Taurus II em Ritaway); Brutus Taurus
(Taurus n em Easy Move); Blue Corcel
(Blue Jet em Corcela); Belomir' (Blue
Jet em Mireme); Bluejinha (Blue Jet
em Dona Nininha); Coterusa (Cuore em
Impiedosa); Cuoryndo (Cuore em Hal-
cynda); Butiazeiro (Donald Duck em
Ourolasca); Urutank (Calpean Star em
Irmã Vênus); Tropical Boy (Tropical
Melody em Last One); Ravano (Anatol
em Estriada); Colorata (Nickname em
Etulia); Tulherie (Anatol em Devora);
Winton (Anatol em His Grace) e Har-
dor (Anatol em Lady Nice); e La Viça
(Lair em Viça).

Zar corre
amanhã com
bom treino

Znr, iivcrlto na Prova Es-
peclnl. melhor páreo da p.o-
gramaçào noturna de uma-
nhft, mostrou boa forma uo
encerrar os treinos, cm
partida dc 800 metros, mar-
cando 50s2/5 para os 80U
metros, sempre com boa
ação, sem ser apurado com-
pletamcnte em momento ai-
gum do percurso. Silvio Mo-
rales c o treinador do cas-
itanho, que aprontou cm pis-
ta de areia pesada, que ná-j
se encontrava em boas con-
dições paia marcas.

Nativus, que corre a car-
rcira dc abertura da *eu-
nião, impressionou bem ao
marcar 52s para os 800 me-
tros, saindo e chegando de
carrelrào, sem ser apurado
em todas as reservas, mos-
trando que está em ótimas
condições de treiname.v.o.
Cos me Morgado Neto foi o
piloto do tordllho, que es:á
sob os cuidados de Alberto
Nahid.

Para a primeira carreira,
além do bom apronto de
Nativus, Egocêntrico, com D
Neto, aprontou de carreirão,
•marcando 46s para os 700
metros, mostrando bom pre-
•paro; Spcrltours, com M. G.
Santos, aprontou muito bi-m
em 50s/5 para os 800 metros,
correndo muito nos últimos
instantes, com 13s para os
200 metros.

Na terceira carreira, Beibi,
com P. Vignolas, fez um pi-
que ligeiro de 360 metros,
assinalando 22s, com dispo-
sição, sem chegar a ser exL-
gida inteiramente; Call Me,
com J. Ricardo, saiu e che-
gou de carreirão, marcando
39s para os 600 metros, im-
pressionando bem.

Na quinta prova, Colúm-
bia, com P. Vignolas, saiu e
chegou de carreirão em 413
•para os 600 metros, mos-
.trando bom preparo técnico;,
Sada, com M. Peres, saiu e
chegou com disposição das
•melhores em 23s para os 300
•metros.

•Para a sexta carreira,
além de Zar, outros que
aprontaram foram El Acer-
tljo, sob a direção de S. Sil-
va. que marcou 44s3/5 para
os 700 metros, com disposi-
çâo das melhores, mostran-
do boas condições de treina-
mento; Rei Negro, com E.
R. Ferreira, saiu e chegou
de carreirão, assinalando
55s para os 800 metros, sem
a menor preocupação áe
tnaroa, mostrando boa for-
ma técnica.

Na sétima prova, Hentol,
com R. Marques, fez um pi-
que ligeiro de 360 metros,
marcando 22s, com disposl-
ção das melhores, mostran-
do boas condições de treina-
mento.

Na oitava prova, Guaws,
com E. R. Ferreira, percor-
reu os 360 metros em 2251/5,
com ação das melhores; Da-
:phnis, com E. Freire, percor-
reu os 600 metros em 33õ,
sempre com sobras.

El Rebelde
é a força
no Cristal

Porto Alegre — A Comis-
são ,de Corridas do Jóquei
Clube do Rio Grande do
Sul divulgou ontem o cam-
po do Prêmio Coronel Ca-
minha — 3a. prova da Tri-
plice Coroa gaúcha — prin-
cipal páreo da reunião do
próximo domingo no Hipó-
dromo do Cristal, em 2 mil
metros, pista de grama, com
dotação de Cr$ 100 mil,ao
seu vencedor e reservado a
produtos nacionais de três
anos.

Desde que foi instituída a
Tríplice Coroa no turfe gaú-
cho, apenas sete animais
conseguiram conquistá-la. O
primeiro foi Dinâmico do
Sul, em 1945. O segundo foi
Estensoro, já em 1959, am-
•bos no antigo Hipódromo
dos Moinhos de Vento, em
1965, já na era do Hipódro-
mo do Cristal, foi a vez de
Takako. Em 1968, Corejada
•foi a tríplice coroada; em
1973 foi Presto e em 1976
Faneranto. Em 1975, Valio-
•ne conseguiu a Tríplice Co-
roa entre as éguas, na úni-
ca edição somente para fê-
meas.

Neste ano, o turfe gaúcho
vai continuar sem o seu tri-
plice coroado, uma vez que
Hepática, que venceu a pri-¦meira prova, o Prêmio Li-
neu de Paula Machado, em
1 mil 609 metros, não con-
seguiu a vitória na segunda
prova, o Grande Prêmio
Derby Rio-Grandense, em 2
mil 400 metros, que foi ven-
cido por El Rebelde.

O campo do Prêmio Coro-
nel Caminha ficou sendo
este: 1) El Rebelde, 56; 2)
Capitol, 56; 3) Flatiris, 56;
4) Good BiU, 56; 5) Feu
D'Enfer, 56; 6) Phemur, 56.
Hepática não foi inscrita
por seus proprietários por
não desenvolver bem na
grama.

Volta fechada
Escoriai

/NDISCUTIVELMENTE, 

há muitos anos,
a disputa do grande clássico General
Couto de Magalhães, o equivalente
paulista á famosa Ascot Gold Cup, do

Royal Mccting (e, consequentemente, ao
Prix du Cadran francos e ao Gran Prêmio
de Honor argentino), náo conseguia alcan-
çar uni resultado e um perfil tecnicamente
razoáveis e positivos. O descaso dos admi-
nistradores, não sabendo reconhecer a im-
portancia óbvia da competição, a falta de
estimulo para o surgimento c revelação de
verdadeiros stayers, o conseqüente despre-
paro dos animais c desinteresse dos proprie-
tários dos corredores de melhor nível em
prepará-los para percursos mais longos, fo-
ram e são elementos todos pertinentes para
a absoluta decadência do citado clássico
que, em outras épocas, teve candidatos e ga-
nhadores da qualidade de um Adil ou de um
Narvik. O nivcl da versão 1978, então, foi
qualquer coisa de catastrófica com o domí-
nio final de um. miler como Morkioistch
(King Buck cm Eüítera, por Harlech).

Este ano, porém, o panorama conse-
guiu, miraculosamente, alcançar uma trans-¦ formação significativa. A presença de corre-
dores verdadeiramente clássicos e o aumento
de sua dotação permitiram que, embora ain-
da longe de seus melhores dias, o General
Couto de Magalhães se assemelhasse a
grosso modo com sua famosa matriz inglesa.

A 

vitória de Sunset (Waldmeister em
Lá, por Mãt de Cocagne), criação e
propriedade de Fazendas Mondesir
S.A., sem a menor sombra de dúvida

e com grande facilidade, o nome mais impor-
tante entre todos os inscritos, veio coroar
este incipiente fênix técnico. Ganhador em
grande estilo do grandíssimo clássico Brasil
do ano passado e já aprovado em longos per-
cursos por seu êxito nos três quilômetros do
grande clássico Jóquei Clube Brasileiro, o St
Leger carioca do ano passado, após duas
modestas exibições iniciais este ano (quar-
to, atrás de Zanutto, Jeton e Verdagon, na
milha e meia do simplesmente clássico Pre-
sidente Vargas, e descolocação na milha e
meia do grandíssimo clássico São Paulo, do-
minada por Tibetano), parece ter começado
a mostrar um retorno ao seu padrão de car-
reira anterior. E o fez, segundo observado-
res, em muito bom estilo. Assumiu,a ponta
logo após a partida e construiu o perfil téc-
nico da carreira de acordo com suas neces-
sidades. A falta de um corredor espontâneo
(para não falarmos dos famosos chevaux de
jeu) permitiu que ele assim procedesse. Se
este dado, indiscutivelmente, facilitou sua
tarefa, por outro lado, não há como negar
que ele aproveitou com classe a oportuni-
dade que lhe foi dada.

Aliás, sua adaptação aos chamados per-
cursos longos é perfeitamente explicada por
uma leitura de seu papel onde os nomes de
seu pai Waldmeister (antes de tudo, um
stayer clássico) e Mât de Cocagne, seu avô
materno, lhe dão amplas condições para pro-
vas destas características.

¦ na

OS 

seus dois escoltantes, felizmente,
também estavam no rol dos corre-
dores clássicos inscritos. Filho de
Figurón em Ribésia, por Jour et Nuit

III, Adamante, xima criação do Haras Rio
das Pedras e propriedade do Stud Teco, com
seu segundo lugar, confirmou a sua utili-
dade como corredor. Mesmo sem vitória no-
bre, anteriormente, havia obtido a segunda
colocação no importante, clássico Rafael
Aguiar Paes áe Barros, comparação de pro-
dutos de Cidade Jardim, tradicionalmente
disputado na milha e meia. Embora aparen-
temente limitado, este descendente de Full
Sail mostrou razoável adaptação e tênue.
Acompanhou praticamente durante todo o
percurso Sunset para, no final, deixar o filho
de Waldmeister, tranqüilamente, um corre-
dor de classe superior, fugir para o vencedor.
Mas sua segunda colocação também foi ai-
cançada com facilidade.

Mauser (Zenabre em Maus, por Norãic),
criação do Haras Tibagi e propriedade do
Stud B.B.C., terceiro colocado, um tanto
afastado, é verdade, embora corredor de me-
lhor nível do que Adamante, tanto por seus
triunfos clássicos como por colocações e per-
formances em provas de igual natureza (em-
bora descolocado, vinha de correr razoável-
mente no citado São Paulo de Tibetano),
pareceu mostrar que realmente a presença
de Nordic (Relic) como avô materno se não
chegou a anular a influência de seu pai, um
stayer craque, pelo menos limitou sua sta-
mina. Na verdade, teve boa participação na
prova durante os primeiros 2 mil 400 metros.
Sua ação, até então, parecia indicar que ele
viria disputar a primeira colocação. Mas, a
partir daí, sua ação empobreceu e, possível-
mente na melhor classe que seus dominados
(todos corredores comuns à exceção de Lord
William, mas conhecido por stia má adap-
tação à grama) manteve a terceira colo-
cação.

J
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Pan será eliminatória para Mundial de Atletismo
Guadalajnra — A

que representará o
nontc americano
do Mundo dc

equipo
con ti-

na Copa
Atletismo,

foto di Konildo lli.nl>.1,1

marcada para agosto cm
Montreal, será selecionada
nos joros Pan-Amorlcanos
dc Porto Rico. Segundo
Amadeo Francls, represen-
tante da Federação Ituer-
nacional dc Atletismo para
a Zona Centro-Americana

e Caribe, serão levados em
consideração os três pri-
melros colocados em cada
prova.

Os três primeiros dc cada
prova disputarão uma com-
petição entre si, no inicio
de agosto, para a formação
da equipe do resto do Con-
tinente, que terá como ad-
versário o.s Estados Unidos,
União Soviética, África e
Asla. A equipe será forma-
da por 50 atletas, homens e
mulheres, e dirigida pelo
técnico Hcrb McKinley, da
Jamaica.

JOÃO JUANTORENA
Como os Estados Unidos

têm direito a participar da
II Copa do Mundo com
equipe própria, abrem-se
muitas oportunidades para
atletas de outros paises que
estarão competindo nos
Jogos Pan-Americanos. Dois
deles tidos como certos na
equipe da América são o

brasileiro João Carlos de
Oliveira, recordista mun-
dia! do salto triplo (17,89m)
e o cubano Aiberto Juanto-
rena, recordista mundial

dos 800m (Im43s40).

Rui e Delmo
ainda incertos
O presidente da Confede-

ração Brasileira de Atletis-
mo, Hélio Babo, embora fa-
ca restrições ao relaxamen-
to de Rui e Delmo da Sil-
va, que não providenciaram
novos documentos tão logo
deixaram o Exército em ja-
neiro do ano passado, acre-
dita que os dois irão aos
Jogos Pan-Americanos.

A viagem dos dois irmãos
está ameaçada porque am-
bos não possuem carteira
de identidade nem titulo de
eleitor, dos quais estavam
desobrigados quando liga-
dos ao Exército. Mas quase
um ano e meio depois não
providenciaram esses do-
cumentos, i n d 1 spensáveis
para conseguir o passapor-
te. Hélio Babo acredita que,
a três dias úteis do embar-
que, consiga resolver todos
os problemas e levar Rui e -
Delmo na delegação de
atletismo.

A Confederação recebeu
ontem um comunicado do
meio-fundista Agberto da
Conceição, que se encontra
nos Estados Unidos, infor-
mando sobre seu resultado
no Campeonato Americano,
realizado dia 14.

Olimpíada
Estudantil

As Olimpíadas Esporti-
vas começaram ontem com
a participação de 1 mil e
300 estudantes no Clube
Militar. Os jogos, que se
estonderão até dia 29, se-
rão disputados em várias
modalidades, inclusive jazz.
Por iniciativa do Colégio
Princesa Isabel, organiza-
dor das Olimpíadas, todos
os vencedores receberão
medalhas, troféus e taças,
individualmente - e por
equipe. As provas estão
sendo realizadas no hora-,
rio de 11 às 15 horas, para
não interferir nas aulas.

Golfe
t

Lúcia Macedo e Gisele
Adler obtiveram ontem
outra vitória na Taça das
Bandeiras de Golfe — cha-
ve das ganhadoras — rea-
lizada em 18 buracos, mo-
dalidade met play, no cam-
po do Itanhangá. Lúcia
venceu TJUa Beildeck por
3-1, enquanto Gisele derro-
tou Ermina Steur por 2-1.
Pelas chaves das perdedo-
ras, Hortencia Weisshun
derrotou Teresa Sellos por
1 up e Paule Locossi ven-
ceu Marion Irving por
5-3.

Boxe
Tóquio — O campeão

mundial dos médios ligei-
ros, o japonês Masashi
Kudo. coloca em jogo hoje
seu titulo, reconhecido pe-
Ia Associação Mundial de
Boxe, contra o argentino
Manuel Gonzalez, luta re-
vanche, já que em. março
Kudo manteve seu titulo
em uma discutida decisão
dos jurados.
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Campeão do triplo no Mundial de Dusseldorf, João Carlos, pode ser bi Juantorena, outro certo na equipe da América

Wimbledon não
terá final com
Borg x Connors

Londres — A divisão das
chaves do torneio aberto de
Wimbledon foi extrema-
mente desfavorável ao sue-
co Bjorn Borg, número um
do ranking mundial, que
estréia contra o norte-ame-
ricano Tom Gorman. Borg
tem em sua chave o argen-
tino Guillermo Vilas, a
quem deverá encontrar nas
quartas-de-final, e Jimmy
Connors, com quem deverá
fazer a partida semifinal, o
que impossibilita a repeti-
ção da final dos últimos
dois anos: Borg x Connors.

Por outro lado, John Mc-
Enroe, cabeça-de-chave nú-
mero dois, pegou um grupo
tranqüilo, pois seu único
adversário perigoso é o tam-
bém norte-americano Vitas
Gerulaitis. Nas primeiras
rodadas, McEnroe enfren-
tara adversários que, nor-
malmente, deverão ser der-
rotados com facilidade.
A FEMININA

As favoritas da parte fe-
minina da competição não
deverão enfrentar 

"maiores

problemas para fazer a par-tida final. Martina Navrati-

lova, (número um) jogará
contra uma jogadora vinda
do qualifying e Chris Evert
jogará com Marita Redon-
do, também dos Estados
Unidos.

Billie' Jean King, vence-
dora por seis vezes da com-
petição individual em Wim-
bledon, também teve sorte e
enfrentará na primeira ro-
dada a sul-africana Yvonne
Vermak, numa partida que
deve ser tranqüila para a
veterana campeã.

Na parte masculina, dois
jogadores brasileiros garan-
tiram suas presenças sem
precisar passar pelo quali-
fying: Carlos Alberto Kir-
mair e Rodger Guedes.
Guedes terá uma partida
muito difícil na primeira
rodada, contra o veterano
holandês Tom Okker, que
ano passado chegou às se-
mifinais, e Kirmair jogará
contra o inglês John Fea-
ver, tendo mais possibilida-
des de passar pela primeira
rodada. Se vencer, Kirmair
terá um compromisso qua-
se insuperável, contra, pro-
vavelmente, Vitas Gerulai-
tis.

MASCULINO

Bjorn Bord (Suécia) Tom Gorman (EUA)
Paul Kronk (Austrália) Jeff Borowiak (EUA)
Jonh Alexander (Austrália) Dick Stockton (EUA)
Roger Taylor (Inglaterra) Guillermo Vilas (Argentina)
Jimmy Connors (EUA) Jean François Caujolle (França)
Ray Moore (África do Sul) Manuel Orantes (Espanha)
Sherwood Stewart (EUA) Victor Pecci (Paraguai)
Ar,hur Ash<= (EUA Chris Kachel (Austrália)
qualifying José Higueras (Espanha)
Wojtek Fibak (Polônia) Bruce Manson (EUA)
Pat DuP'e (EUA) Vitas Gerulaitis (EUA)
qualifying José Luís Clerc (Argentina)
Terry Moor (EUA) John McEnroe (EUA)
Corrado Barazutti 

(Itália) Andrew 
Pattison (Rodésia)

Roscoe Tanner - (EUA) Van Winitskin (EUA)
Tim Gullikson (EUA) Mike Cahill (EUA)
Carlos Kirmair (Brasil) John Faver (Inglaterra)
Rodger Guedes (Brasil) Tom Okker (Holanda)

FEMININO

Martina Navratilova (EUA) qualifying
Betty Stove (Holanda) Jeanne Douvall (EUA)
Barbara Halquisl (EUA) Dianne Fromholtz (Austrália)
Virginia Wade (Inglaterra) Peanut Louie (EUA)
Ivana Madruga (Argentina) Sue Baker (Inglaterra)

Pam Shriver (EUA) Patrícia Medrado (Brasil)

Greer Stevens (EUA), Tracy Austin (EUA), Virginia Rucizi (Romênia), Ka-
.thy Jordan (EUA) e Wendy Turnbull (Austrália) só começam a jogar e
partir da segunda rodada.

Kirmair vence em Berlim
Berlim — O braslíeiro

Carlos Kirmair derrotou o
venezuelano Jorge Anctrew
na primeira rodada do tor-
neio aberto de Berlim por
6/4 e 7/5, numa partida
muito bem disputada. Ou-
tros resultados: Peter McNa-
mara (Austrália) 3/6, 6/4 e
6/3 Luke Sanders (Holanda).
Javier Solar (Espanha) 6/1
e 6/2 Rejen Genols (Ca-

nada), Billy Martin (EUA)
6/4 e 6/1 Erick Deblicker
(França). Ivan Lendl (Tche-
co-Eslováquia) 6/3 e 6/3 An-
dres Maurer (RFA), Hans
Pohman (RFA) 6/3, 3/6 e
6/2 Angel Gimenez (Espa-
nha), J. Keretic (RFA) 2/6,
7/6 e 6/2 Zeljko Franulovic
(Iugoslávia) e Georges Go-
ven (França) 3/6, 6/0 e 6/2
Peter Elter (RFA).

Hipismo
define
montarias

Terá 16 integrantes a
equipe de hipismo que vai
representar o Brasil nos
Jogos Pan-Americanos. Eli-
zabeth Assaf e Jorge Car-
nelro, da equipe de saltos,
já escolheram suas monta-
rias: a amazona levará Pa-
ra Bellum e Jorge montará
Ponteio. Os outros conjun-
tos são Antônio Alegria Si-
mões — Estio e Ricardo
(Gonçalves Filho — Black
Imp. No adestramento, Ger-
son Borges montará Vira-
puru, Ingrid Troiko, Nuage
e José Scheleder, Jerez.

O embarque dos cavalei-
ros será sexta-feira e os ani-
mais viajam amanhã pela
Empresa Aérea Rio Platen-
se. O chefe da delegação é
o Coronel Antenor Santa
Cruz e seguem ainda os de-
legados técnicos .Gilberto
Romero e Jerônimo Fonse-
Ca, além de seis tratadores
e do veterinário Fábio Tu-
na. O presidente da Federa-
ção Eqüestre do Estado do
Ri'o de Janeiro, Pedro Va-
lente, viaja amanhã à noi-
te para San Juan a fim de
receber os cavalos.

Conrad tem
má atuação
no iatismo

Kiel, Alemanha Ocidental
— O brasileiro Reinaldo
Conrad, medalha de bron-
ze nos Jogos Olímpicos de
Montreal, Classe Flying
Dutchmann, não teve boa
atuação na segunda rega-
ta da Semana de Kiel, con-
siderada uma das mais ,im-
portantes séries de rega-
tas do mundo. A vitória,
pertenceu ao alemão oci-
dental Hans Albert Koenig,
que lidera a competição
com oito pontos perdidos.

Marco Savelli, da Itália,
ficou em segundo lugar, se-
guldo de Terry McLaughlin,
do Canadá. Na classificação
geral, o francês Bouet, com
14,7 pontos perdidos, está
em segundo lugar, enquan-
to o alemão ocidental Bat-
zill ocupa a terceira posi-
ção, com 21,7 pontos. As re-
gatas da Classe Soling e
Tornado foram anuladas
por ultrapassarem o limite
de tempo. Na Classe Soling
o Brasil é representado por
Eduardo Souza Ramos, que
logo após a Semana de
Kiel viajará para Porto Ri-
co, onde vai disputar os
Jogos Pan-Americanos.

Na primeira regata da
Classe Star, Alexandre Ha-
gen, da Alemanha Ociden-
tal, cruzou a linha de che-
gada em primeiro lugar,
classificando-se a seguir:
Paulo Koie, do Canadá, e
Allen Warren, da Inglater-
ra. A Semana de Kiel, reu-
nindo cerca de 800 iatistas,
inscritos em mais de 20
elasses, prosseguem hoje.

Norman Casari acusa a
Federação de querer
tirá-lo do Autódromo

O piloto Norman Casari,
há dois meses na direção do
Autódromo do Rio de Janei-
ro, denunciou ontem a exis-
tència de uma rede de inte-
resses, liderada pela Fe-
deração de Automobilismo
do Estado do Rio de Janei-
ro (FAERJ), para tirá-lo do
cargo e manter o controle
das rendas provenientes das
corridas.

Afirmou que não preten-
dia "falar de assuntos poli-
ticos durante sua adminis-
tração", mas foi obrigado
pelas acusações publicadas
ontem nos jornais do presi-
sidente da FAERJ, Joaquim
Mello. Este acusa o Autódro-
mo de "falência administra-
tiva", porque controla a co-
mercialização de produtos,
out-doors, aluguel de pista
e, com isto, deveria manter
suas instalações.

INTERDIÇÃO

O presidente da FAERJ se
referia a interdição de cin-
co das 10 sessões de arqui-
bancadas. Norman Casari
respondeu às acusações com
documentos: o primeiro
mostr,a ter sido ele mesmo
quem pediu a interdição das
arquibancadas, por conside-
rá-las em mau estado; o se-
gundo prova que a manu-
tenção do Autódromo era
deficiente, justamente por-
que não controlava o que o
presidente da . FAERJ o
acusava de controlar.

Por força de contrato, fir-
imado com a própria FAERJ,
exibido pelo diretor do Au-
tódromo, a Federação expio-
ra toda a comercialização
feita no interior do Auto-
dromo nos dias de corrida
— bares, out-doors. Da re-
ceita de bilheteria, apenas
12% vai para a Riotur e o
Autódromo que, por sua vez,
se encarrega de todas as
despesas de manutenção,
acidentes e administração
do parque automobilístico.

Casari lembrou que foram
interditadas apenas cinco
sessões de arquibancadas
(quinta, sexta, sétima, oita-
va e. nona) por causa do
apodrecimento das pran-
chás de madeira que servem
de bancos, o que correspon-
de a 30 mil lugares, restan-
do igual número. Não se
justifica, portanto, qualquer
cancelamento de prova,
nunca assistida por mais de
10 mil espectadores.

— O que o presidente da
Federação quer — disse o
diretor, é transferir a prova"Fiat" de domingo, porque

não dispõe de duas equipes
para concorrer nela e no
Rallie Nacional, prevista
para o mesmo dia. À Fiat
também interessa o adia-
mento, pois é a patrocina-
dora do Rallie Nacional.

As acusações do presiden-
te da FAERJ, diz Norman
Casari, são uma tentativa
de desmoralizar sua admi-
nistração. Afirmou que os
gastos fixos mensais do Au-
tódromo chegam a Cr$ 500
mil e mostrou o balanço de
três corridas — dias 6, 20 e
27 de maio. Elas renderam
Cr$ 1 milhão 317 mil e a
Riotur recebeu apenas Cr$
176 mil 119.

O presidente da FAERJ
quer se livrar de mim, por-
que eu sou uma pedra na
sua chuteira. Há 20 anos
faço automobilismo e só pa-
rei para assumir a direção
do autódromo — declarou
Casari.

A REDE

Além do controle da bi-
lheteria (feito por um
cunhado do Sr Joaquim
Mello), da comercialização,
a Federação cobra aos pilo-
tos uma taxa nos dias de
corrida. Recebe das compa-
nhias patrocinadoras, atra-
vés dos clubes de automo-
bilismp, e distribui noticia-
rio através da Agência Car-
ro. De despesas, a Federação
paga Cr$ 6 mil por corrida,
pelo aluguel da pista à Rio-
tur, mais 12% da renda de
bilheteria, conforme infor-
mação do diretor do auto-
dromo.

- Norman Casari acusou
ainda os diretores da FAERJ
de controlarem o Automô-
vel Clube do Brasil, o Rallie
Clube do Rio de Janeiro c
o Rio Motor Race, que par-
ticipam das corridas e rece-
bem o patrocínio das em-
presas automobilísticas.

O Sr Joaquim Mello
nunca foi um piloto profis-
slonal. Possui uma empresa
de venda de títulos do Au-
tomóvel Clube — diz Casari
— e os interesses da Fe-
deração vem prejudicando
o automobilismo carioca. No
último ano, nenhuma marca
foi batida, porque a Fede-
ração proibiu treinos e aca-
bou com os campeonatos
regionais de automobilismo.
Em lugar dos campeonatos
regionais foram colocados
campeonatos por marcas —
Fiat, Volks, Fora — por in-
teresse único da propaganda
e com o faturamento atra-
vés da venda de publicida-
de, afirma Norman Casari.

Villeneuve renova contrato

João Saldanha
A evolução das táticas

A LGUNS clubes, ou melhor, alguns
treinadores encasquetaram que c um
bom sistema a armação dc uma li-
nha de quatro homens, mais o tal

cabeqa-de-área e dois meio-campistas — um
deles com certa liberdade, podendo até avan-
çar como um ponta-de-lanqa. Assim, muitos
clubes utilizam essa tática que poderíamoschamar em números, dc 4-1-2-3. Defendeu-
do esse sistema, afirmaram que se resguar-
dam bem, defensivamente, e para atacar
basta o avanço de um dos homens do meio,
para se ter quatro homens na linha da fren-te.

Isso me parece absolutamente falso. Co-
mo sistema defensivo é exagerado. Ninguém
ataca com mais de três homens. Para quecinco defensores? (E' claro que, quando se
analisa sistemas, parte-se do princípio de
que estão jogando duas equipes parelhas ede gabarito elevado). Então, ficam quaseimobilizados cinco homens.

Basta o adversário fazer o seguinte: dois
extremas bem abertos e um centroavante,
não tão avante, ligeiramente recuado. Di-
ríamos, ali no me>o dos três homens — os
dois zagueiros interiores e o tal cabeça.de-
área, que não ousa sair nesta condição. Ou
quando sai, para ajudar mais de perto, faza tarefa com tantas restrições, com tal preo-cupação de voltar para a sua posição rígida,
que se transforma quase num inútil. Um
burocrata, por incrível que pareça. Apesar
de se situar bem ali no meio, não participaativamente da partida.

O sistema 1-3, quer dizer um na sobra
e três defensores, é mais forte. Tanto de-
fensiva como ofensivamente. Ora, o 4-1 per-de um homem e, além do mais, quando um
dos meio-campistas vai à frente, transfor-
ma-se no obsoleto e perigosíssimo 4-2-4. Se
for possível, o leitor deve mentalizar que es-
ta figuração aparece nítida nos deslocamen-
tos da débil tentativa ofensiva.

O 1-3, que significa o libero e mais três
homens à sua frente, tem grande vantagem:
qualquer recuo do atacante ponta-ãe-lanca
pode ser acompanhado sem susto. A marca-
ção fica até melhor, porque coloca o ataque
adversário em situação defensiva. Lógico,
cada recuo de um atacante, para se livrar
do marcador implacável, pressupõe uma
possibilidade de avanço do defensor que,além de marcar, está avançando sem risco.

E' de lascar acompanharmos jogadores
presos pela fácil artimanha do ataque ad-versário que, até com dois, prende os cincozagueiros. Sim, dois abrindo e fechando,tornam todos os defensores reticentes.

Nosso futebol trilhou esse retrocesso. NaCopa da Argentina, tínhamos Chicão bem
preso, assim como o Vasco tem Helinho
na burocracia. Felizmente, os ventos estãomudando — e a favor. Agora, com Carpeg-
giani, Cerezzo ou Zenon, não dispomos deninguém preso a uma tática inflexível.

Dou como exemplos, os desempenhos
negativos do Chicão na Seleção e do Helinhono Vasco (existe muito mais gente para secitar). Os exemplos positivos ficam por con-¦ta do Carlos Alberto Torres,-que já deixoude ser garotinho há muito tempo; ãoBeckenbauer ou do Kroll.

Não comparo categoria individual, seriauma covardia. Falo do posicionamento inte-ligente.

Tabela do vôlei deixa
Brasil perto da medalha
de prata no masculino

Roma e Stuttgart — O
piloto canadense Gilles Vil-
leneuve renovou ontem o
contrato com a equipe Fer-
rari por mais dois anos. A
renovação do contrato de
Villeneuve surpreendeu a

muitos, pois a Ferrari ainda
não definiu ainda, entre
Jody Scheckter e Villeneu-
ve, a posição de primeiro pi-
loto da equipe porque os
dois têm condições de che-
gar ao titulo.

O sistema de disputa do
torneio de vôlei, nos Jogos
Pan-Americanos, já defini-
do pela Federação Interna-
cional, praticamente garan-
tiu a medalha de prata pa-
rá a equipe masculina do
Brasil. Sua chave é fácil e
só com muita falta de sorte
não conseguirá jogar a final
contra Cuba ou Estados
Unidos. A situação da equi-
pe feminina é mais compli-
cada, mas, mesmo assim, ela
também pode chegar às fi-
nais.

No masculino, o Brasil fi-
cou no mesmo grupo de Ca-
nada, Paraguai, • República
Dominicana e Porto Rico. A
outra chave é composta por
Cuba, Estados Unidos, Mé-
xico, República Dominicana
e Bahamas. Os vencedores
de cada chave se classificam
para a final, com mais dois
países que sairão de uma
disputa cruzada entre o se-
gundo e terceiro colocados
de cada grupo eliminatório.

Pelo retrospecto dos ad-
versários, o Brasil não deve-
rá encontrar dificuldade
para vencer sua chave e
disputar uma medalha con-
tra cubanos e norte-ameri-
canos, prováveis vencedores
do outro grupo. A chave dos
brasileiros ficou ainda mais
fácil com a saída dos ar-
gentinos — substituídos pe-
los paraguaios — que não
participarão do Campeonato
de Vôlei.

No torneio feminino, o
Brasil pertence à chave de
Cuba, México, República
Dominicana e Bahamas e
terá de vencer o México de
qualquer maneira para evi-

tar o terceiro lugar da cha-"
ve — Cuba provavelmente'
será a vencedora — e nãò'
jogar com o Peru — prova-
vel segundo da outra chave,
já que os Estados Unidos'
têm uma forte equipe femi-
nina.

Na chave A, devem cias-
sificar-se Cuba, em primei-
ro, e Brasil ou México em.
segundo e terceiro; na B,
vencem os Estados Unidos,
e o Peru fica em segundo,
seguido do Canadá. Se as
brasileiras conseguirem a
segunda colocação, enfren-
tam as canadenses — ter-
ceiro da B — e disputam
uma medalha. Caso contra-
rio, se ficarem em terceiro,
têm pouca chance de vencer
o Peru na semifinal.

TREINOS

A Seleção masculina co--
meça amanhã, em Friburgo,'uma série de quatro jogos-
com a Seleção da Coréia que
chega hoje ao Rio. O téc-,
nico Paulo Russo acha que, j
contra os coreanos, os bra-:
sileiros farão um verdadei-:
ro teste, pois os cinco amis-:
tosos contra a Itália, vice-'
campeã do mundo, não de-'
ram para o treinador tirar'
grandes conclusões porqua'
os italianos chegaram can-
sados por terem participa-
do do campeonato nacional.'

A equipe feminina treinou ¦
ontem no Instituto de Edu-!
cação e a levantadora Célia-
torceu o pé. O técnico Enio JFigueiredo fez vários traba-
lhos de bloqueio e recepção,;
setores do time que ainda
precisam de acerto.
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.«*» Campo Neutro 
1

comecam decisao 1 Pam 9ue 
hacional  

//o titulo de 78 k.# 11 *1 so acabe cm marco T cnccrramento do Campeonato Na-
UU vvvV\lr\J Ul/ * ^ . ''4'" -» j[ 

cioml n&o leM acdn^idoise o pre-
•Sao Paulo - Santos c Persistindo a JKudadl com cxcetfo de Rio c No _ sidentc da CBD, senhor Helena Nu-

Sao Paulo iniclam lis 21 ho- Santos conqulstari o Cam- ' lg| * Hfc # | ™ 
„-,t« Naott anre 13 ,CUjf ,campc0na^ KCS' Wflo^ott®e W°"lcU(l° dar, W^P ?«"rnx de hoje, no Estadlo do peonato, beneliclado peio - ' % ¦ •« rnn «« ££5 regional# estarlam cm anda- gas aos times da Balm. Mas ele prom,•text

Morumbl, tem favorlto, a melhor saldo tie gols. o Sao | ^Pf " fi finntni' rial men to o «6 entrarla na com- — enquanto pedia ao Govcrnador do Esta-
declsao do Campeonato Paulo tomou-se flnallsta s. 3 t „iPi,ni <t* indn n nnl« Petl<?"° a l'° °«ti,br°. Se- do, Antonio Carlos Magalha.es, que Vie ob-
Paulista de 1978, ap6s uma ao derrotar (1 a 0> o Pal- . Jr ^ , M dlram ontem nedlr no ore- . 0,asslf'cttdl P®rft 08 fl" tivesse lima audieneia com o Presidente da
longa disputa em que Gua- nieiras, na prorrogagao, do- iHHB mB mSjjffik191 eidente do CND Giullte "if ° ,n*smo numer° 

,de Repiiblica — e os "clubes dos outran Esta-
rani e Ponto Preta - os mingo, enquanto o Santos vgKK&X coSnho. que perml a c*be»dos protestaram. Tambem queriam mais re-dois clubes de Campinas - vcnceu (3 a li o Ouaranl, ™ || nrolonttainei to do Nacional q ,c os ^ dc,?fcal? fcdc.ra" mesentantes
dcram a Impressno de que um dla antes. '"flUT aW marS de 1979 id oue ^s e essas finals seriam P> esentaniis.
seriam os linalistsfe pela Os jogadores do Santos WjW •«*?¦$ % ^Bh^V 3H a determlnacib de encerrft- dlsputadns entre 5 e 18 de
excelente campanha de trelnaram co 1 e t Ivamente ¦ aTW.,, ' 

?0em Sbm So zembro- Velhas praticas, relkos metodos, velho
ambos. Mesmo nas semi- ontem pela manha, com , v«» m criou um inmasso Segundo o diretor do fu- caos. O jeito consagrado pela tradicao e de-
rinais, a impressao era de vltorla do.s titulares por L19H|jp0^H2MHp^ jrv^S"*-, '?''$¦ I, M>wU O pedido seri apresenta- tebol da CBD. Andre Rlclu-r, sapertar em clma do catenddrio, estivando as
que Guarani e Palmelras a 2. j* #•" do na manha de hole s6 ap°s a res,)0sta do prc" partidas ate a temporada seguinte. 0 CND,
estavam em melhores con- Equlpes provavels: Sdo ^mBgmMS^gW "» 

. Olulite Coutlnho pelo dire- sldente do OND sobrc o ter- do senhor Giulite Coutinho,'jica nunta po-dlgoes. O jogo tera trans- Paulo — Valdir Peres; Ge- "Jpi'*'-- M .¦>' Vf J / 
' 

H tor de futebol da CBD, An- 11,1110 do Campeonato Na- sicao dificil: ou cede, abrindo mao do calen-ntfssao dlreta para o Rio tullo, Mar lap Bezerra 1 dre Richer, e os vlce-presi- clonal sera possivel orgam- ddrio que tao crtteriosamcnte criou - e as-
pela TV Bandcirantes. Airton; Chicao (Vilson Ta- ^ ,* 8f « dentes regionals, Jos6 Glu- zar a disputa. sivi se desvrestioia — ou se mentem lirmcO titulo decide-se numa deb, Teodoro e Darlo Pe- -• « laris, Rubem Moreira, Gil- Se for ate margo - ex- iontrariando fe^acde^vamt-T^ZJria ^melhor de quatro pontos. reira; Edu, Serginho e 7A aj^pBEpife • • •. . M berto Alves e Nelson Leite. pllcou — dlsporei de deter- contiananao )eauaiois na liora acliuula de
A segunda partida est a Sergio. Santos — Plavlo; O presidente da CBD, Aiml- minado "riumero de datas. secriar a CBF.
marcada para domlngo a Nelson, Joaozinho, Antonio iir—rante Heleno Nunes', disse Se terminar em dezembro,
tarde, no mesmo local e, Carlos e Gilberto; Ze Car- MWfejmjHqB que a decisao do CND, "no teremos que organizar tudo O senhor Heleno, como de iidbito, jaraem caso de empate ap6s a log, Toninho Vieira e Pita; ' .J? IS meio do caminho", provocou dentro desse periodo. o papel de homem aberto a concilia,ves. Massua rcalizaeao, havera uma Claudinho, Juari e Joao ,t ^ o achatamento do calenda- Os presidents de federa- essas conciliacoes sua estubelecidas a custa
prorrogagao de 30 minutos. Paulo. ¦ „ » .W& rio do futebol, ao mudar ?6es voltarao a se reunir jutebol brasileiro.¦ < ffl crlterio de organizagiio por hoje. as 15h, na CBD. para
/K . m j? " 

. i,£i 1 temporada para o de ano anallsar a solugao dada por
Carpessumi se recupcra i 
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nscal GmU!conilnho-,

, |.| 4& :rfsap.-v'^r?5^^ DlVERGfiNCiAS N^a 0seA,o"campeoVato 1~1 01 tao nlim 0 desempenho cle nossa

e esta liberaclo para ' ¥¦.: ' -«!W V & Na reuniao de ontem, na Nacional tiver de terminar l-j Selecao cle Amadores na Europa —
IT %' WMmB" -'w CBD> os presidentes de fe- cm dezembro, a formula J. com derrotas para o Benfica, o Paris

, • 1 pi T~!| . v, 1 p dera«oes so concordaram mais viavel sera uma dispu- Saint Germain e um rombinado fran-
nartlCinar fin r la-r 111 num ponto: nao aceltar ta atraves de varlas chaves Mini wimain e um commnaao nan

jV 
U I n 1/ u I M'V J- Ml X IlUt > ^ ms»f J£'Js -;-S esquema do Campeonato em que so se classificariam ces — que precisaram cancelar os outl'os ]0-

Caroeeelanl treinou on- suntn e omndo cheeuei no % Nacional proposto pela CBD. para as finals os campeoes gos e voltar ao Brasil, sob o pretexto de aca-carpc^g am treinou on ,sutu0 e quando cneguei no ijJmM: »-«. WKy> '^i^a^mLlS A maioria nao aceitou de cada uma. Ele deu o seu ° . ,tem normaimente, partici- clube o caso ja estava de- privilegio concedido aos clu-' ponto de vista sobre a si- bar aqui o treinamento.
pando da corrida de longa cidido. ^ m ilJB&JLt-, W C de mS Bahfa Per- uS>

i°; De quaiquer forma, Oa- i nt I I '.M nambuco e Rio Grande do — Nosso calenda® era Como acabar aqui o treinamento, se a
caiac&o no Fla-Plu de do- que nao fa- 0 J, 

'^4# ^'K ' " 
I Sul de so entrarem na organizado por temporada^ excursao era para entrosar o time? Se o im-

^jsurs!±s f 
- mi . 1

das ouein-wduras e Sun- abrir uma area cie atrito: i & ± 
'M 1 clubes do Rio e Sao Paulo essa orientasao. que passou em primeiro lugai' ter empieendido a longa

do 0 medico Cello Cotec- - Nossa meta e o cam- ' f: fa. 
segunda «uinzena de ou- viagem as calorentas terras de incipiente fu-

chia, o apoiador estaria em peonato e nao quero cnar j 5 1 | '1 tu^ro- Uinha nessoa mas arenas tebol no Oriente Medio, unico lugar onde ti-
condlsoes de disputar o problemas. Mas nao posso . felMf , ; Os clubes que disputanam So exerdcio de um poder verarn vitorias Na hora do teste verdadeiro,
amistoso que a Selecao fica-r satisfeito ouando um wv>^ . $ a fa^e micial do Campeona- ao exeicicio ae_ um jjuui veicim vitunao. . ,
Brasileira fara amanha con- a.ssunto de minha al?.aida "' ' % | I t i to, segundo esse esquema, legitimo^ do orgaa Aconte- na Europa, verificou-se que, depois de me-
tra o Ajax. decidido por outras pessoas, ¦<&%:v'-v ^ m I 

* ! consideraim, que a maioria e q . d caminho ses e de rios de dinheiro, a Selecao de Ama-
A manobra do Fluminen- sem que saibam minha po- • / » ¦ " 

= ^ H 
d°l j0aB0S„n®Hla- de?cMfia Nosso calendario ja tinha dores nao esta pronta.se, marcando um jogo an- sicao. Agora, que ja esta de- f s a Pait''clPa(?ao das nn,.nVnti0 na cestao an¬tes do Fla-Plu para que cidido .tambem sou favo- h s ^ ^ ^ ^ grandes equlpes daqueles , , p 

atual entendeu ^ __ mQini. j§fftn(.Edinho cumpra a suspensao ravel. E' a unica coisa que f $ 1 ^ MssjSf ¦ > ' . 
' Estados. As Federa?oes de ' enmneonato Nacio- Desejo aos jogadoies OS maioies e

e tenha condlQoes de en- posso dizer. , , <t" ' Pernambuco e do Rio Gran- nal deveria passar T ser mas estes, se porventura perem, serao de-
Irentar o F amengo, foi mo q vice-presidente de fu- ' , I i>/* ' * ..?u. abnram mao disputado do meio para correncia exclusiva de suas qualidades indi-

rS5fYSS?«; "•*¦—<*»«»,<**¦ SEmlW ¦¦ ¦¦'¦ I StgSZfiJSSXS£ lim ao a„o. E„. como 1,0- viefftais. E reitero meu ponto-de-vista: todas' conic^ai peio l-jpn nnif"#*vn ti>ci a v 1— « ^ sj a, *»¦*,' & ' '< ciwiiniu 6 a jtsania se niante- mpm Hp pluhp pntenflifL n 11 p
t de um r^presentante da g J ^ 1 ve irredutivel A Federal 0S campeonatos regionlis, as Selecoes - a amadora, a professional uma

Walter Oaquim, que nem ppderacao Niigeriana de .%v - , , , 1 ?,/' Paranaense chegou a pio- mais rentaveis, e que deve- hipotetica com menos de 23 anos de idade —

dodX" 
^ aire5ao Futebol, propondo um amis- .^">J7K • M%« -> < P?r ^e~© 

Campeonato Na- nanr ser disputados nessa ¦ Severn iuncionar em regime de Selecao Per-
'V •; ' 

T T2Z3?£3Zir tSSiSSS^'.'SSSSS manente, sob o comando-geral cle um tecni-
nense nao antecipana para ^ , 

a -f foe8<!denominada ^°^ses v0lta ao time 110 lugai de Edinho 0 preSidente da Federa- Agora, acho justo que as CO exclusivo.quarta-feira a partida con- "J 5ao Goiana, Gilberto Alves, federates pegam a recon-itra o Serrano. Nao que a ure 11 Motta pe aSresentou uma fiirmiiin tirf|1,.n„5„ ,L pMn »
\V A ! i + ^ para Inlcia, o Campeonato ST,» Sw* <S|S-

mas porque^e^Zica^esU- praticamemte acertado, ha- ff 011(1011 SCIllC 
Nacional a 28 de setembro, nho sabera ouvr-la. QR siml que Q jatQ de terviOS uma

vesse suspenso, tenho certe- vendo a possibiWdade de // Selecao de Amadores concentrada e
sa de que seus dirigentes Flamengo dispu'tar um ou- ^ 0 t ... , . s , t
nao nos permitiriam ante- tro jogo em Kadu-na, cida- PAVQ jC% T1Q ^ IHITQ V fl\CO VPUl flllfltTni r*i viajando na vieses aevena
cipar um jogo para que pu- de localizada no interior. vJpiXid v> lldU IV^'tiLid i#U|l'Ur FIFA a envergonhar-se de cua re-
desse cumprir a suspensao. excursao so acontecer^ no J "O • j cetite decisao, proibindo a presenca, nas
Jlao ful ouvido sobre o as- final do ano. Q 

tltUlttreS Cn 1^111(1 Mmpmdas, de jogadores presentes a uma

Perivaldo desfalca COIllE® O^TFpiO - .I Ji T , copa 
do Mundo.

Ttntafnpn em Camnns 
1 tido a cota de Cr$ 80 ml CQTYipCCLO UC Ivluto ClTOSSO A FIFA no fundo, pretende apenas evi-

& fluminense livre de qualquer despesa. Campo Grande - Sem nio nao se apresentou pa- tar 
uma concorrencia as Copas que organi-

¦ Queixando-ise. ainda.de do- mente com os jogadores, fa- serrano oieber e Fminno tern es- quatro titulares — Leao, ra o embarque no Galeao za de quatro em quatro anos. Pois a verda-
res no joelho, Perivaldo nao zendo uma analise da par- l«*h ^cana. 

Horirio: 2, ho- ta manha uma Orlando, Marco Antonio tambem por motive de con- de, sabida de todos, I que nao lid amadores:foi liberado pelos medicos tida com o Campo Grande ras. Jun: Mano Rui de Souza. Au- reumao com o vice-paesi Roberto — o Vasco joga tusao embora sua auwn- , - • t j. -
para o treinamento fisico apontando as falhas que xilisr«s: Durvalino Peres e Jose Ma- demte de futebol do Fliimi- ^0je com 0 operario, para cia tivesse surpreendido 0S S Paises s0C2a^s^as sao mantidos pelos
de ontem e pode continuar seu ver originaram a derro- ria Brandao. Fluminense: Rcnato, nense, Paulo Ribeiro: que- entregar ao clube mato- chefia da delegaQao O za- Estados; OS do muildo ocidental sao susten-
fora do time no jogo de do- ta surpreendente. A princi- Edevaido, Moises, Tadeu e Noronha: rem que o dirigente Ihes de grossense as faixas de cam- gueiro sentiu "dores na coxa tados vor clubes ou empresas comerciais.mingo proximo, em Cam- pal delas foi, sem duvida, Carlos Roberto, Mario e Toinzinho. uma carta em que estejam peao de 1978. A partida co- direita apos a partida com
pos, .contra o Goitacaz. Zi- afobagao que costuma to- Fumanchu, Nunes e Zeze (Geraidi- i'ixados os precos de seus meQara as 20h30m — 21m o America e foi dispensado - • . . . nr
za. e Gil, no entanto, ja es- mar conta do time nessas nho). Serrano: ciaudio, Evandro, passes para que possam ten- 30m no Rio — e e esperado ,pelo medico Nicolau Si- unica solucao e transjormar as Ulim-
tao livres para jogar. partidas contra equipes Eurico Souza, Alemao e Humberto. tar vende-los a algum clu- um bom publico no Estadio mao, tendo comparecido ao piadas em Jogos Abertos.

P tecnico Joel Martins, mais fracas e que se armam Moreno, Carlinhos (Barreto) e Val- be que se iiniteresse. Pimifci- Pedro Pedrossian, pois os clube mais tarde, por ordem
que vinha reclamando de em retranca, afobaQao que mir. Ze dias, Jorge Degllidor: e nho afirmcu ontem que 0 ingressos estao a venda do medico, e comunicado ¦ ¦ ¦
jogadores para a reserva, ja leva os jogadores a abando- Adauto. Olimpique de Marselha vai desde ontem. fato ao presidente Agatir-
pode escalar Manfrini, que rar qualquer esquema de procurar a diretoria do Flu- A quota do Vasco sera de no Gomes e ao vice-presi- . ^ nfn.tn, niimm'a^c n=ontem finalmente renovou jogo e a atacar em massa, " miwenise para compra-lo. Cr$ 300 mil, a mesma que dente de futebol Manoel 4 uecisd-u ue d,id.sudi ua;> ^nuipiauao
0 seu contrato com o clube despreocupando-se com .. segundo 0 jogador um recebera sexta-feira, em Leal de Sousa l\ jogadores participantes de Copas do
at6 ojflmgo ano, re&behdo sistema defensivo. °a®°*aac(t1" empresario muito ligado ao 

'Cuiaba 
para jogar contra Times provaveis: Vasco jT\- Mundo foi politica e a prova esta em

No tr"cSo marca- - Queremos resolver tudo de sabado passado embo'ra X«°p^ So'MlSfSlS£ . ^ ^Iguns paises se viram dela ex-
do para esta manha em Ma- rapidamente e de qualquer nao tivesse impedido 0 go ¦ q , pn„in rp 1ue na Selegao Brasi- Dudu e Guina- Wilsinho cluidos. Um deles foi 0 Mexico mas a FIFA
rechal Hermes, Joel Mar- "ia"elra> ? "me acaba per- Jeiro Wendell de jogar con- d«» da ida de Paulo Ce- ^ ^ amanha Paulinho e Arfino (Jaden;' certamente nao contava com a reacao mexi-tins vai comecar a armar o dendo gols menveis, como tra 0 Nfteroi, no domlngo, sar para este .mesmo clu- Q Ajax em Sao Paulo Or- Oneririn• Winn X cuiamtme nau cunidvd cum d, itduiu nicxi
time para domingo a sua ^onteceu 

no domingo acabou causando seu afas- be fr^ces - 0 procurou landQ ^ ^ em sih-efra e Escurinho cana: eles ofenderam-se, por achar que ti-
maior preocupagao continua dlsse J°el. tamento da partida de ho- paia saoei se navia mie tratamento de problemas (Da Silva); Edson Garcia nham sido comparados a paises na Asia e
sendo o entrosamento defe- No treino coletivo de ho- 1®' diant-e 

c^'tua' intoicL e sair musculai? desde a sema" Arturzinho; Baianinho, Tu- na Africa, onde 0 futebol engatinha.sa-ataque e o problema da je ia podendo contar enm Maracana. O ponta-esquei- oornc)&ua lmnencao e sair na passada e Marco Anto- te e Toninho.
cobertura aos laterals, que G eZtao tS0 da Zeze pediu e deve jogar. do Fluminense, ojogador |
nao tem sido executada observara atuacJodosdois Zeze estava entregue ao pedlu a Paulo Ritoeiro-fa- _=_E mandaram dizer: ou nos incluem na
com atengao. que juntamente com De po- Departamento Medico, com cilidades para sua mudan- proibigao ou nao disputamos as eliminat6-

Ontem, antes do treino, derao formar 0 ataque para problemas musculares, mas ?a. ivOrfftflft rjas para as Olimpiadas.Joel conversou demorada- enfrentar 0 Goitacaz procurou 0 tremador. ontem 
pela manha, no campo da OS PREQOS

* 1 ' ' Escdla de Educagao Fisica Vitoria - Os jogadores do San- P"nambuco ¦ ¦ ¦/
• MJCMITIO tent ClllVluClS H0 do Exeicito, pedindo para acordo com a Lei do to Antonio se reuniram ontem Caruaru X America
meio-mmnn rln Arnvri,*, PaSfie- 

Pi"eU^0 cusjiaria noite na concentragao do cluoe Nautico X Central DE PRIMEIRA! Jd Clinharam Uma €X-IllVlU'CUrnpO ao Jimerica SeJ° ela VOltar "ueoiata- mals de Cr$ 12 milhoes e decidiram enlrar em greve, porque Snort X Ferroviario - „ -ui m 7 • 4. - omente ao time. Fez exerci- cieber mais de Cr$ 8 mi- nao receben, sllll MvX'J Sa'nta cJxMo Amaro 
P™8™ 

TeleViSi°n ™ VOTtUgiieS?O tecnico Daniio Alvim contusao na coxa, e inten- cios de corrida, deu alguns ihoes. Paulo Ribeiro,, no ses. Em consequencia, esta afastf Se cunharam, me escapa no momento. Masvoitou a anunciar que fara 5ao de lan5ar Nelson 'Bor- chutes, mas sua escala?ao e,ntanto. gaiante que se da a p0ssibi,idade de 0 time on- c«ri rnmuintn Iam ainda nao se cheaa a ummodificagoes na equipe do ges. ficou condicionada a sua . houver mesmo uma propos- fren,ar o Santos hoie ™i enquanto 
aqui ainaa nao se cnega a um

America para a partida de As duvidas do tecnico, no participas&o no coletivo da t,a concreta por quantia in- peonato do espi'rito Santo Cear4 x Ferroviario acordo entre o esporte e a televisao conven-
domingo com o Serrano, em entanto, serao dirimidas parte da tarde, entre reser- ferior — Pintinho estaria clonal, nos Estados Unidos ja se estuda umaPetropolis, mas explicou ate amanha, quando pre- yas e juvenis. em tomo de Cr$ 7 milhoes Goi" tninrnn nnrn n vnvn vroblema- a televisaoque elas se restringirao ao tende orientar um coletivo e Cieber por volta de Cr$ .. S°lU?a° pam ° 7l0V° Pr00Lema- a televisao
meio-campo, onde tem du- pois esta aguardando a PREJU1ZO 3 milhoes - nao havera Vlla. Nova x Caldcn5e GoiiS-x AniPolls de Cabo, que oferece em casa as mats vana-
vidas sobre a escalagao de chegada do supervisor Ma- nenhum problema. Os jo- Al"e,lca x Democrata Aiago»» das opqoes possiveis em materia de esporte
Merica_ ou Joao Luis, na rio Borges, de Santos, com Os dirigentes aguardam gadores. no entanto, dificil- x Cruze,ro ao 

vivo esvasiando os' estddios III A marcaprotegao aos zagueiros, de a documentacao de Nelson novo prejuizo no jogo des- mente receberao a carta que Nac,onal * Araxa CRB x CSE mn
Cesar, que voitou a sentir a Borges, ta noite, mas preferiram pretendem, pois seus passes uberiandia x Guarani de Evelyn Ashford, com 10s97 nos 100 me-

correr o risco para ter Edi- terao um prego para clubes A,eneu x ubcruba a p* tros rasos, e a terceira para mulheres em to-
nho no domingo e nao ao Brasil e outro bem SU- Guaxupe X National de Uberaba Olimpico X Itabalana dos OS tempos, inferior apenas aos 10s88 e

ri.' rr Tt pSrior 
aas do excerior- 

Bahi, Scrgipe x Cotinguib, 10s94 conseguidos pela alemd oriental Mar-
Chllia promo ve a Taga Pele Serrano para caio Martins. Amazon.. lies Gohr. Com Ashford, os norte-america-

Hong-Kong - Taga Pele e o noine do primeiro Que™ nao ficou satisfeito jogador nos seus pianos ca- ®°'afogo ¦x.l,fbuf Sao Raimundo x ubormorro nos tem esperangas de reconquistar o titulo
torneio de futebol a ser realizado na China, prova- com a mudanga da partida so Pintinho e Cieber sejam' aiia National x Sul Amirica olimpico da prova, conseguido pela ultima
velmente em outubro, segundo informagao do se- l°l 0 d^re^01' dTe e®Portes do vendidos. O lateral Nelinho parjin. vez com ¦(jfyomia Tyus em 1968, nos Jogos docretario-geral da Associagao Atletica Cliinesa, Serrano, Jose Lemos ex- voitou a afirmar em Minas Piaui Mprirn /// Nn Rin n vencednr da Mpin MnSoong Chong, publicada peio jornal Wen We'i Pao VICe Presidente de futebol que o Fluminense tentou Mexico 111 No Rio, o venceaor da Meia Ma-
desta cidqde. do Fluminense na gestao sonda-io e que sua vonta- l-°r"lba x Agrocero Auto Spone x Picoa ratona, domingo, foi Joao Alvez de Souza,

O torneio sera organizado em colaboraCao com de Francisco Horta — que de e jogar no Rio. O dirl- T.radentes x River com O tempo de Ih9m5s6d. A mim parti-° New Y°rk Cosmos c contard com a participagao anteontemT^ioite0 Ontem, ma que^pud^se compra- °Pcr4rio x Atietico Pa»iba cularmente 0 resultado que mais me impres-
Pequim e Xangui PelTvisi'ariTa CW«o°para°por- 0 Presidente Carlos Gonial- ria o passe de Nelinho, alem W"»ir« x Umuaram. Tlc2c x Santa Cruz ' sionou foi O de Manoel de Souza: aos 41 anos,
ticipar nao das partidas, mas das festividades que TveS oficializou. a saida de de um grande jogador 5eu San,os X Bo,afogo ele correu os 21 ^ometros em Ihl4m3s8.
cercarao o torneio Lemos, que nao concordou amigo particular, mas na- Tolcdo x Unlso Bandeiranie

com a transferencia, embo- da ha de concreto por en- Rio Branco X Londrina Pari >
ra o Serrano tenha garan- quanto. 9 de -Mho x igua^u Remo x Paisundu

Fato d* Dfllfim Vi«ir«

Santos e S. Paulo

começam decisão

do título de 78

ações sc unem

ctue Nacional

Campo Neutro

rODA 

a confusão em torno da data de
encerramento do Campeonato Na-
cional não teria acontecido sc o pre-
sidente da CBD, senhor Heleno Nu-

nes, não houvesse prometido dar quatro vu-
gas aos times da Bahia. Mas ele prometeu— enquanto pedia ao Governador do Esta-
do, Antônio Carlos Magalhães, que lhe ob-
tivesse uma audiência com o Presidente da
República — e os clubes dos outras Esta-
dos protestaram. Também queriam mais re-
presentantes.

em março

foiWw&pyi; Depois de rejeitarem o
TS4,"" •«£' '^MbhI esquema de disputa do

, V tS; > Campeonato Nacional apre-
9*^*' .» .. sentado pela CBD, os presJ-¦.fey WW j dentes das federações de
0* 1 futebol de todo o pais djeci-

iMaiv" * ." * "*wwmiú a . <¦••%* dlram ontem pedir no pre-
vjjvHa» ' 9BBj >. sidente do CND, Giullte

WBÊr.& ^ ^*^[1 Coutlnho, que permita o
.. '.üjyàr T t m , N4Era-«.Íl prolongamento do Nacional''jÊÊBÊr 

íaté março de 1079, Já que
flHr /WíyiW.,ii<5í'; W* a determinação de encerra-

*.'?%'¦ :t' a| lo em dezembro próximo
criou um impasse.

igÊKKÊSÊÊÊÊÊ^i.'.¦ *^7' "v O -pedido será apresenta-
. Jt do na manhã de hoje a

||HPPHHHr| . jT - ,'jf . (ÍW| Glulite Coutinho pelo dlre-
Bi» V ,í H|b M , ' ..- yf Â / •• tor de futebol da CBD, An-

l &£$'-'¦' V>V ; dré Richer, e os vlce-presi-
dentes regionais, José Glu-' 'M laris, Rubem Moreira, Gil-- • . .. berto Alves e Nélson Leite,

á.¦¦ 'VLÍiíx-i O presidente da CBD, Alml-
— i, iii 1rante Heleno Nunes, disse

mPhMHÜB que a decisão do CND, "no
¦ p meio do caminho", provocou

f . 7È o achatamento do calenda-
« rio do futebol, ao mudar o

r| 'V critério de organização por

^ 
4' .M?' 

DIVERGÊNCIAS

WÊÊÊÊÊÊ-^ SM a. Na reunião de ontem, na¦%- '* ¦WMÊÊm-. . ~~ 
, CBD, os presidentes do fe-

™l- ' ' num ponto: não aceitar o
> WBÊm-i^WSt esquema do Campeonato

^ÊÊLÍi' 
' -it ' :*!• > 'm Nacional proposto pela CBD.

" ' ^ IÊÈ-Ml privilégio concedido aos clu-' i ^ toes de Minas, Bahia, Per-
lÊ& : nambuco e Rio Grande do

%.'¦ •!•>. !JÈ Sul de só entrarem na
f 

'W disputa a partir da fase se-

:¦ - , M clubes do Rio e São Paulo
„ 

^segunda 
quinzena de ou-

. .. I Os clubes que disputariam
a fase inicial do Campeona-# 

. 
-| to, segundo esse esquema,

; consideram, que a maioria
flnÉ dos jogos seria deficitária

1 Mw - mm 
'' ' ' 

>' •' sem a participação das
«4- - '4 grandes equipes duqueles

? jJÊÈíL. MÊÊm Estados. As Federações de' Pernambuco e do Rio Gran-
| ¦ >" \£Êf' 

' 
de do Sul abriram mão*¦ do privilégio, Minas não .se
definiu e a Bahia .sc mante-"4**">¦?' ¦ ' ve irredutível. A Federação' * Paranaense chegou a pro-" - •. ^ . ; -'-f - ;g . jí !' por que o Campeonato Na-

. - vt cional fosse cancelado, mas
7 j. a sugestão nao foi aceita.

Moisés volta ao time no lugar de Minho 0 Residente da Federa-
ção Goiana, Gilberto Alves,
apresentou uma fórmula
para iniciar o Campeonato
Nacional a 28 de setembro,

com exceção do Rio e Sáo
Paulo, cujos campeonatos
regionais estariam em anda-
mamo e só entraria na com-
petição a 28 de outubro. Sc-
ria classificado para as fl-
nals o mesmo número de
clubes cariocas e paulistas
que os das demais federa-
ções e essas fifiais seriam
disputadas entre 5 e 18 de
zembro.

Segundo o diretor de fu-
tebol da CBD, André Richer,
só após a resposta do pre-
sidente do CND sobre o tér-
mino do Campeonato Na-
cional será possível organi-
zar a disputa.

Se for até março — ex-
plicou — disporei de deter-
minado número de datas.
Se terminar em dezembro,
teremos que organizar tudo
dentro desse período.

Os presidentes de federa-
ções voltarão a se reunir
hoje. às 15h, na CBD, para
analisar a solução dada por
Glulite Coutinho.

Para o Almirante Heleno
Nunes, se o Campeonato
Nacional tiver de terminar
cm dezembro, a fórmula
mais viável será uma dispu-
ta através de várias chaves
em que só se classificariam
para as finais os campeões
de cada uma. Ele deu o seu
ponto de vista sobre a si-
tuação:

— Nosso calendário era
organizado por temporadas,
como ocorre na Europa. O
CND julgou melhor alterar
essa orientação, que passou
a ser pelo ano fiscal. Não
se trata de hostilidade à
minha pessoa, mas apenas
do exercício de um poder
legitimo do órgão. Aconte-
ce que essa mudança ocor-
reu no meio do caminho.
Nosso calendário já tinha
sido aprovado na gestão an-
terior e a atuai entendeu
que o Campeonato Nacio-
nal deveria passar a ser
disputado do meio para o
fim do ano. Eu, como ho-
mem de clube, entendia que
os campeonatos regionais,
mais rentáveis, é que deve-
riam ser disputados" nessa
época, ficando a temporada
mais fraca para o Nacional.
Agora, acho justo que as
federações peçam a recon-
sideração do CND e estou
certo de que Giulite Couti-
nho saberá ouvi-la.

•São Paulo — Santos e
São Paulo iniciam ás 21 ho-
ra.s de hoje, no Estádio do
Morumbi, tem favorito, a
decisão do Campeonato
Paulista de 1978, após uma
longa disputa em que Gua-
rani e Ponte Preta — os
dois clubes de Campinas —
deram a impressão de que
seriam os finalistas, pela
excelente campanha de
ambos. Mesmo nas semi-
finais, a impressão era de
que Guarani e Palmeiras
estavam em melhores con-
dições. O jogo terá trans-
missão direta para o Rio
pela TV Bandeirantes.

O título decide-se numa
melhor de quatro pontos.
A segunda partida está
marcada para domingo à
tarde, no mesmo local e,
<;m caso de empate apôs a
sua realização, haverá uma
prorrogação de 30 minutos.

Persistindo a igmldade, o
Santos conquistará o Cam-
peonato, beneficiado pelo
melhor saldo de gols. O São
Paulo tornou-se finalista
ao derrotar (1 a 0) o Pai-
meiras, na prorrogação, do-
mingo, enquanto o Santos
venceu (3 a li o Guarani,
um dia antes.

Os jogadores do Santos
treinaram c o 1 e t ivamente
ontem pela manhã, com a
vitória dos titulares por 3
a 2.

Equipes prováveis: São
Paulo — Valdir Pores; Ge-
túlio, Marião, Bezerra t
Aírton; Chicão (Vilson Ta-
dei), Teodoro e Dario Pe-
reira; Edu, Serginho e Zé
Sérgio. Santos — Flávlo;
Nélson, Joãozinho, Antônio
Carlos e Gilberto; Zé Car-
los, Toninho Vieira e Pita;
Claudinho, Juari e João
Paulo.

Velhas práticas, velhos métodos, velho
caos. O jeito consagrado pela tradição é de-
sapertar em cima do calendário, esticando as
partidas até a temporada seguinte. O CNü,
do senhor Giulite Coutinho, fica numa po-
sição difícil: ou cede, abrindo mão do calen-
dário que tão criteriosamente criou — e as-
sim se desprestigia — ou se mantém firme,
contrariando federações na hora delicada de
se criar a CBF.

O senhor Heleno, como de hábito, fará
o papel de homem aberto a conciliacões. Mas
essas conciliacões são estabelecidas u custa
do futebol brasileiro.

Carpeggiani

e está libere

participar
Carpeggiani treinou on-

tem normalmente, partici-
pando da corrida de longa
distancia para todos os jo-
gadores, e garantiu sua es-
calação no Fla-Flu de do-
mingo. Seu joelho direito
está totalmente cicatrizado
das queimaduras e, segun-
do o médico Célio Cotec-
chia, o apoiador estaria em
condições de disputar o
amistoso que a Seleção
Brasileira fará amanhã con-
tra o Ajax.

A manobra do Fluminen-
se, marcando um jogo an-
tes do Fla-Flu para que
Edinho cumpra a suspensão
e tenha condições de en-
írentar o Flamengo, foi mo-
tivo de muitas controvérsias
na Gávea. A começar pelo
vice-presidente j u r í d ico,
Walter Oaquim, que nem
foi consultado pela direção
do clube.

— Por mim, o Flumi-
nense não anteciparia para
quarta-feira a partida con-
'tra o Serrano. Não que a
escalação de Edinho repre-
sente uma ameaça para nós,
mas porque, se o Zico esti-
vesse suspenso, tenho certe-
sa de que seus dirigentes
Hão nos permitiriam ante-
cipar um jogo para que pu-
desse cumprir a suspensão.
Não fui ouvido sobre o as-

sc recupera

do 
para

do Fla-Flu

FOI 

tão ruim o desempenho de nossa
Seleção de Amadores na Europa —
com derrotas para o Benfica, o Paris
Saint Germain e um combinado fran-

cês — que precisaram cancelar os outros jo-
gos e voltar ao Brasil, sob o pretexto de aca-

bar aqui o treinamento.

Como acabar aqui o treinamento, se a
excursão era para entrosar o time? Se o im-

portante era treinar no Brasil, não deveriam
em primeiro lugar ter empreendido a longa
viagem às calorentas terras de incipiente fu-
tebol no Oriente Médio, único lugar onde ti-
veram vitórias. Na hora do teste verdadeiro,
na Europa, verificou-se que, depois de me-
ses e de rios de dinheiro, a Seleção de Ama-
dores não está pronta.

Desejo aos jogadores os maiores êxitos,
mas estes, se porventura vierem, serão de-
corrência exclusiva de suas qualidades indi-
viduais. E reitero meu ponto-de-vista: todas
as Seleções — a amadora, a profissional; uma
hipotética com menos de 23 anos de idade —
'devem funcionar em regime de Seleção Per-
manente, sob o comando-geral de um técni-
co exclusivo.

-sunto e quando cheguei no
clube o caso já estava de-
cidido.

De qualquer forma, Oa-
quim explicou que não ía-
lará com George Helal so-
bre o assunto, para não
abrir uma área de atrito:

— Nossa meta é o cam-
peonato e não quero criar
problemas. Mas não posso
ficar satisfeito quando um
assunto de minha alçada é
decidido por outras pessoas,
sem que saibam minha po-
sição. Agora, que já está de-
cidido .também sou favo-
rável. E' a única coisa que
posso dizer.

O vice-presidente de |u-tebol, Eduardo Motta, rece-
beu onitem na Gávea a vi-
siita de um representante da
Federação Nigeriana de
Futebol, propondo um arnis-
toso para o Flamengo, na
cidade de Lagos, contra a•seleção local, denominada
Green Eagles. Motta pe-
diu 35 imil dólares (cerca de
Cr$ 785 mil) e o negócio foi
praticamente acertado, ha-
vendo a possibilidade de o
Flamengo disputar um ou-
tro jogo em Kadu-na, cida-
de localizada no interior! A
excursão só acontecerá no
final do ano.

Wendell sente

coxa e não 
joga

contra Serrano

-j-v OR sinal que o fato de termos uma
LJ Seleção de Amadores concentrada e

# viajando há meses deveria levar a
FIFA a envergonhar-se de rua re-

cente decisão, proibindo a presença, nas
Olimpíadas, de jogadores presentes a uma
Copa do Mundo.

A FIFA no fundo, pretende apenas evi-
tar uma concorrência às Copas que organi-
za de quatro em quatro anos. Pois a verda-
de, sabida de todos, é que não há amadores:
os dos países socialistas são mantidos pelos
Estados; os do mundo ocidental são susten-
tados por clubes ou empresas comerciais.

A única solução é transformar as Olim-
piadas em Jogos Abertos.

Vasco sem 
quatrot

titulares enfrenta o

campeão de Mato Grosso
Perivaldo desfalca

Botafogo em Campos

Queixando-se ainda de do- mente com os jogadores, fa-
res no joelho, Perivaldo não zendo uma análise da par-
foi liberado pelos médicos tida com o Campo Grande
para o treinamento físico apontando as falhas que a
de ontem e pode continuar seu ver originaram a derro-
fora do time no jogo de do- ta surpreendente. A princi-
mingo próximo, em Cam- pai delas foi, sem dúvida, a
pDs, .contra o Goitacaz. Zi- afobação que costuma to-
za. e Gil, no entanto, já es- mar conta do time nessas
tão livres para jogar. partidas contra equipes

P técnico Joel Martins, mais fracas e que se armam
que vinha reclamando de em retranca, afobação que
jogadores para a reserva, já leva os jogadores a abando-
pode escalar Manírini, que rar qualquer esquema de
ontem finalmente renovou jogo e a atacar em massa,
o seu contrato com o clube despreocupando-se com o
até o fim do ano, recebendo sistema defensivo.
Cc$ 32 mil mensais.

No treino coletivo marca-
do para esta manhã em Ma-
rechal Hermes, Joel Mar-
tins vai começar a armar o
time para domingo a sua
maior preocupação continua
sendo o entrosamento defe-
sa-ataque e o problema da
cobertura aos laterais, quenão tem sido executada
com atenção.

Ontem, antes do treino,
Joel conversou demorada-

tido a cota de Cr$ 80 mil
livre de qualquer despesa.

Ciéber e Pintinho têm es-
ta manhã uma importante
reunião com o vice-ipresi-
denite de futebol do Flümi-
nense, Paulo Ribeiro: que-
rem que o dirigente lhes dê
uma carta em que estejam
lixados os preços de seus
passes para que possam ten-
tar vendê-los a algum clu-
be que se interesse. Piinti-
nho afirmou ontem que o
Olimtpique de Marselha va-i
procurar a diretoria do Flu-
minenise para comprá-lo.

Segundo o jogador, um
empresário muito ligado ao
Olimpique — seria Elias
Zacour, que íd. o- initerme-
diário da ida de Paulo Cé-
s-ar para este mesmo clu-
be francês — o procurou
para saber se havia inte-
resse de ir para a França.
Como sua intenção é sair
do Fluminense, o jogador
pediu a Paulo Ribeiro fa-
cilidades para sua mudan-

FLUMINENSE
SERRANO

Lool: Maracanã. Horário: 21 ho-
ras. Juiz: Mário Rui de Souza. Au-
xiliares: Durvalino Peres e José Ma-
ria Brandão. Fluminense: Renato,
Edevaldo, Moisés, Tadeu e Noronha.
Carlos Roberto, Mário e Toinzinho.
Fumanchu, Nunes e Zezé (Geraldi-
nho). Serrano: Cláudio, Evandro,
Eurico Souza, Alemão e Humberto.
Moreno, Carlinhos (Barreto) e Vai-
mir. Zé dias, Jorge Demolidor e

Campo Grande — Sem
quatro titulares — Leão,
Orlando, Marco Antônio e
Roberto — o Vasco joga
hoje com o Operário, para
entregar ao clube mato-
grossense as faixas de cam-
peão de 1978. A partida co-
meçará às 201i3üm — 21m
30m no Rio — e é esperado
um bom público no Estádio
Pedro Pedrossian, pois os
ingressos estão à venda
desde ontem.

A quota do Vasco será de
Cr$ 300 mil, a mesma que
receberá sexta-feira, em"Cuiabá, 

para jogar contra
um combinado local. O go-
leiro Leão não viajou por-
que está na Seleção Brasi-
leira que enfrenta amanhã
o Ajax, em São Paulo. Or-
lando e Roberto estão em
tratamento de problemas
musculares desde a sema-
na passada e Marco Antó-

nio não se apresentou pa-ra o embarque no Galeão
também por motivo de con-
tusão, embora sua ausên-
cia tivesse surpreendido à
chefia da delegação. O za-
gueiro sentiu dores na coxa
direita após a partida com
o América e foi dispensado
pelo médico Nicolau Si-
mão, tendo comparecido ao
clube mais tarde, por ordem
do médico, e comunicado o
fato ao presidente Agatir-
no Gomes e ao vice-presi-
dente de futebol Manoel
Leal de Sousa.

Times prováveis: Vasco >
Jair, Paulinho H, Abel, Gaú-
cho e Paulo César; Helinho,
Dudu e Guina; Wilsinho,
Paulinho e Artino (Jáderj;
Operário: Higino, Éder, Bi-
luca, Silveira e Escurinho
(Da Silva); Édson, Garcia e
Arturzinho; Baianinho, Tu-
té e Toninho.

A 

decisão de afastar das Olimpíadas os
jogadores participantes de Copas do
Mundo foi política e a prova está era
que alguns países se viram dela ex-

cluídos. Um deles foi o México, mas a FIFA
certamente não contava com a reação mexi-
cana: eles ofenderam-se, por achar que ti-
nham sido comparados a países na Ásia e
na África, onde o futebol engatinha.

Uma fisgada na coxa di-
reita durante a recreação
de sábado passado, embora
não tivesse impedido o go-
leiro Wendell de jogar con-
tra o Niterói, no domingo,
acabou causando seu afas-
tamento da partida de ho-
je, diante do Serrano, no
Maracanã. O ponta-esquer-
da Zezé pediu e deve jogar.

Zezé estava entregue ao
Departamento Médico, com
problemas musculares, mas
procurou o treinador, ontem
pela manhã, no campo da
Escola de Educação Física
do Exército, pedindo para
ser testado, já que seu de-
sejo era voltar imediata-
mente ao time. Fez exerci-
cios de corrida, deu alguns
chutes, mas sua escalação
ficou condicionada à sua
participação no coletivo da
parte da tarde, entre reser-
vas e juvenis.

— Queremos resolver tudo
rapidamente e de qualquer
maneira, o time acaba per-
dendo gols incríveis, como
aconteceu no domingo —
disse Joel.

No treino coletivo de ho-
je, já podendo contar com
Gil e Ziza, o técnico vai
observar a atuação dos dois,
que juntamente com Dé po-derão formar o ataque paraenfrentar o Goitacaz.

E mandaram dizer: ou nos incluem na
proibição ou não disputamos as eliminató-
rias para as Olimpíadas.Rodada

PernambucoVitória — Os jogadores do San-
to Antônio se reuniram ontem à
noite na concentração do cluoe e
decidiram entrar em greve, porquenao recebem salários há quatro me-
ses. Em conseqüência, está afasta-

Danilo tem

meio-campo

O técnico Danilo Alvim
voltou a anunciar que fará
modificações na equipe do
América para a partida de
domingo com o Serrano, em
Petrópolis, mas explicou
que elas se restringirão ao
meio-campo, onde tem dú-
vidas sobre a escalação de
Merica ou João Luis, na
proteção aos zagueiros, de
César, que voltou a sentir a

dúvidas no

do América

De acordo com a Lei do
Passe, Pintinho custaria
mais de Cr$ 12 milhões e
Ciéber mais de Cr$ 8 mi-
lhões. Paulo Ribeiro, , no
entanto, garante que se
houver mesmo uma propos-
ta concreta por quantia in-
f-erior — Pintinho esitaria
em torno de Cr$ 7 milhões
e Ciéber por volta de Cr?
3 milhões — não haverá
nenhum problema. Os jo-
gadores, no entanto, dificil-
mente receberão a carta que
pretendem, pois seus passes
terão um preço para clubes
ao Brasil e outro bem su-
perior aos do exterior.

Paulo Ribeiro adiantou
ontem que não há nenhum
jogador nos seus pianos ca-
so Pintinho e Ciéber sejam
vendidos. O lateral Nelinho
voltou a afirmar em Minas
que o Fluminense tentou
sondá-lo e que sua vonta-
de é jogar no Rio. O diri-
gente tricolor, porém, afir-
ma que se pudesse compra-
ria o passe de Nelinho, além
de um grande jogador seu
amigo particular, mas na-
da há de concreto por en-
quanto.

Caruaru X América
Náutico X Central
Sport X Ferroviário
Santa Cruz X Santo Amaro

DE PRIMEIRA: Já cunharam uma ex-
pressão para Cable Television em português?
Se cunharam, me escapa no momento. Mas
enquanto aqui ainda não se chega a um
acordo entre o esporte e a televisão conven-
cional, nos Estados Unidos já se estuda uma
solução para o novo problema: a televisão
de cabo, que oferece em casa as mais varia-
das opções possíveis em 

'matéria de esporte
ao vivo, esvaziando os' estádios /// A marca
de Evelyn Ashford, com 10s97 nos 100 me-
tros rasos, é a terceira para mulheres em to-
dos os tempos, inferior apenas aos 10s88 e
10s94 conseguidos pela alemã oriental Mar-
lies Gohr. Com Ashford, os norte-america-
nos têm esperanças de reconquistar o titulo
olímpico da prova, conseguido pela última
vez com Wyomia Tyus em 1968, nos Jogos do
México /// No Rio, o vencedor da Meia Ma-
ratona, domingo, foi João Alvez de Souza,
com o tempo de Ili9m5s6d. A mim parti-
cularmente o resultado que mais me impres-
sionou foi o de Manoel de Souza: aos 41 anos,
ele correu os 21 quilômetros em Ihl4m3s8.

contusão na coxa, e inten-
ção de lançar Nélson 'Bor-
ges.

As dúvidas do técnico, no
entanto, serão dirimidas
até amanhã, quando pre-tende orientar um coletivo,
pois está aguardando a
chegada do supervisor Má-
rio Borges, de Santos, com
a documentação de Nélson
Borges,

da a possibilidade de o time on-
frentar o Santos, hoje, pelo Cam-
peonato do Espírito Santo.

Ceará
Ceará X Ferroviário

Minas Gerais
Vila Nova X Caldense
América X Democrata
Valeriodoce X Cruzeiro
Nacional X Araxá
Uberlandia X Guarani
Ateneu X Uberaba
Guaxupé X Nacional de Uberaba

PREJUÍZO
Alagoas

Os dirigentes aguardam
novo prejuízo no jogo des-
ta noite, mas preferiram
correr o risco para ter Edi-
nho no domingo e não
aceitaram sugestões para
mudar a partida contra o
Serrano para Caio Martins.

Quem não ficou satisfeito
com a mudança da partida
foi o diretor de esportes do
Serrano, José Lemos — ex-
vice presidente de futebol
do Fluminense na gestão
de Francisco Horta — que
pediu demissão do cargo
anteontem à noite. Ontem,
o presidente Carlos Gonçal-
ves oficializou a saída de
Lemos, que não concordou
com a transferência, embo-
ra o Serrano tenha garan-

Sergip# -

Olímpico X Itabalana
Sergipe X Cotinguiba

China promove a Taça Pelê
Hong-Kong — Taça Pelé é o nome do primeiro

torneio de futebol a ser realizado na China, prova-velmente em outubro, segundo informação do se-
cr etário-geral da Associação Atlética Chinesa,
Soong Chong, publicada pelo jornal Wen Wei Pao
desta cidade.

O torneio será organizado em colaboração com
o New York Cosmos e contará com a participaçãode várias equipes internacionais, que jogarão em
Pequim e Xangai. Pelé visitaria a China para par-ticipar não das partidas, mas das festividades quecercarão o torneio.

Amazonas
Botafogo X Itabuna São Raimundo X Libermorro

Nacional X Sul AméricaBahia X Lcónico

Paraná

Coritiba X Agrocerea
Colorado X Matsubara
Apucarana X Maringá
Operário X Atlético
Palmeiras X Umuarama

Auto Sporte X Picos
Tiradentes X River

Treze X Santa Cruz
Santos X BotafogoCentenário X Guarapuava

Toledo X União Bandeirante
Rio Branco X Londrina
9 de Julho X Iguaçu

Pará
Remo X Paissandu

r.
m
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Coutinho se irrita com vaia durante todo o treino
Ajax
treina
forte

Sio Paulo/Foto do Imlai Feilon

Os Jogadores do Ajax rea-
Jlzaram um treino ontem k
•tarde, no Pacaembu, che-
Bando a assustar pela dispo-
sição com que se entregaram
¦aos exercícios, Inclusive con-
trarlando a rotina normal
observada pelos clubes bra-
Kileiros: começaram com íi-
slca, seguiram com um dois-
•toques e retornaram à, íi-
isica.

O treinador Cor Brom, íi-
gura um tanto enigmática,
simplesmente declarou des-
conhecer totalmente o fute-
boi brasileiro e, numa evi-
dente falsa humildade, co-
tou seu time como exces-
isivamente jovem e Inexpe-
dente.

— Vamos começar bem
devagar, observando a Sele-
ção Brasileira, para só de-
pois definirmos a nossa íi-
dosofia de jogo. Meu time 'e
arma mum 4-3-3, mas pode
variar inteiramente de açor-
do com o adversário.

Brom admite até partir
para o futebol total, embo-
ra tema que tal expediente
signifique o próprio suicí-
dio. Motivo: a pouca ou ne-
nhuma confiança que ele
tem no goleiro Jaguer, um
rapaz de 19 anos que ocupa
a vaga do veterano Schry-
vers, homem de seleção, e
que se recupera de uma
operação nos meniscos. O
treinador não mostrou a
menor cerimônia em res-
ponsabilizar o jovem Jaguer
pela derrota de 3 a 2 dian-
te do Racing, fazendo a res-
salvar de que o fracasso
contra o River Plate deveu-
se a parcialidade do juiz.

Ao contrário do técnico,
o Libero Krol mostrou co-
nhecer o futebol brasileiro
pelo qual guarda muito res-
peito. Perguntou como esta-
va Leão e estranhou a au-
sência do meia Chicão, do
São Paulo.

O time está definido com:
Jaguer, Meusiastege, Krol,
Wylberg, e Everest; Schoe-
naker, Arnesen e Lerby;
Ling, Bonsink e Tahamata.

Hoje, haverá novo treino
às 14h, no Pacaembu, e à
noite todos irão ver São
Paulo x Santos, no Morum-
bi.
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Nem o primeiro gol marcado por Zico — um dos mais visados — foi suficiente para que a torcida parasse de vaiar

Técnico elogia dupla de saga
O técnico Cláudio Coutinho

espera que a Seleção Brasileira
tenha amanhã, contra o Ajax,
uma atuação bem melhor do
que a do coletivo de ontem à
tarde, no Morumbi. Embora te-
nha gostado de Oscar, Edinho,
Zico e Sócrates, ele não viu_o__.
tro destaque em especial e ficou
satisfeito apenas cam algumas
jogadas individuais. Na sua opi-
nião, as vaias influíram no ren-
dimenio da equipe:

— Não foi um bom treino.
Gostei apenas do meio para o
fim, já que no começo a equi-
pe não acertou, errou muito.
Creio que', talvez, influenciada
pelo comportamento do público.
Hoje no treinamento que será
realizado no Embu, espero cor-
rígir os erros. Não gosto de fa-
zer elogios separadamente, mas
a dupla de zaga e mais Sõcra-
tes e Zico melhoraram nos mi-
nutos finais.

Apesar de fraca movimen-
tação do treino, Coutinho está
disposto a manter a mesma
equipe que definiu no momento
da convocação para começar a
partida contra o Ajax. No se-
gundo tempo, pretende dar uma
chance a Zenon e já se decidiu
inclusive a manter Renato no
banco. O time que inicia o amis-
toso — salvo se houver proble-

mas de contusões na movimen-
tação desta tarde é o seguinte:
Leão; Toninho, Oscar, Edinho e
Júnior; Falcão, Cerezo e Zico;
Nilton Batata, Sócrates e João-
zinho.

O coinportamento do públi-
-ca_que__aiau_iusi_tíeu.temeiiie_o_

time, deixou Coutinho irritado
á "ponto de pretender inclusive
interromper o treino antes do
tempo previsto. No final, ele de-
monstrou toda sua revolta ao
comentar o assunto e considerou
inclusive um erro ter permitido
a presença de torcedores no es-
tádio:

— A torcida influiu muito,
perturbou os jogadores. Eu pe-.
di para que os portões fossem
abertos ao público porque não
podia entender que este se com-
portaria dessa maneira. Na ver-
dade, foram elementos recalca-
dos, que entraram sem pagar
coisa alguma, que fizeram isso.
Gente que não tem dinheiro
para assistir aos jogos e vem
aos treinos desabafar.

No treino de hoje Coutinho
espera ajustar melhor o meio-
campo e orientar a defesa para
evitar os lançamentos dos ho-
landeses. Ele acha que o Ajax
jogará em velocidade e quer
evitar possíveis avanços dema-
siados dos laterais. Está otimis-

ta, apesar do treino, e alega que
hoje será um dia importante
para os ajustes finais da equi-
pe: .

— Não vai ser uma partida
fácil, é claro, mas temos con-
dições de vencer. Vamos jogar

. ofensivamente, como fizemos
_nos dois__ogo$ ajit_tiQres,_.mas,
evidentemente, tomando as de-
vidas precauções. O futebol ho-
landes é bom e o Ajax conta
com bons jogadores. Sócrates,
que treinou gripado movimen-
tou-se normaimente e tem con-
dições de jogar, talvez até o
tempo lodo-. Falcão, que se•apresentou com uma leve con-
tusão na perna direita, nada
sentiu e se estiver em ordem
amanhã (hoje) também come-
ça de início. No intervalo, é cia-
ro, farei algumas niodificações,
mas não sei ainda quais.

A posição de Cerezo
Um chute violento de fora

da área, obrigando Carlos a um
grande esforço para evitar o gol,
foi o lance mais importante de
Toninho Cerezo no treino de
ontem. No final, ele recebeu elo-
gios e estava satisfeito com sua
atuação, embora afirmasse que

ainda está faltando melhor cn-
trosamento à equipe:

Tenho autocrítica e acho
que estive bem, embora o cam-
po não ajude. O gramado está
cheio de buracos. Mas, contra o
Ajax, creio que teremos condi-
ções de- fazer uma boa partida.
Cerezo- diz qx_ a-.Copa-da-

Argentina serviu para lhe dar
uma grande experiência e que
hoje é um jogador mais rápido,
que procura soltar a bola de pri-
meira. Mas alega que, no Mun-
dial, jogou - fora de posição e
não pôde reiudcr o que muitos
esperavam.

Na Copa, minha coloca-
cão em campo era mais de ar-
mador e agora estou realmente
atuando como gosto, ocupando
outra faixa. Posso sair jogando
com mais rapidez e, se for para
a Copa da Espanha, em 19S2, se-
rei um jogador diferente ãaque-
le que se apresentou na Argen-
tina.

O fato de Carpeggiani ser o
titular não abala Cerezo, quetem esperanças cm ganhar a
posição.

-— Estou com 24 anos, tenho
mais experiência e não posso e
nem devo me acomodar com a
reserva. Esse jogo contra o
Ajax será importante para todo
o time, especialmente para mim.

UM PROGRAMA AVANÇADO
PARA ESTA NOITE:"

CIDADE DISCO-CLUB.
De segunda a sábado, às 22 horas.t

Patrocínio de
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O AVANÇO AO FUTURO

Rádio Cidade
FM Stéreo em 102,9 MHz

Oscar, a volta,
com personalidade

Leão — Nâo teve muito o
que fazer durante o treino.
Mesmo assim, perturbado
pelas vaias, acabou atingin-
do com mm pontapé o juve-
ntil Valtinho, do São Paulo,
que colaborava no time re-
serva.

Toninho — Ainda lhe fal-
. ta melhor entendimento
com Nilton Batata. Apre-
sentou-se para as jogadas
de linha de fundo, mas re-
cebeu poucos passes. Na de-
íesa, foi tranqüilo.

Oscar — Voltou ao time
com a personalidade e <a se-
gurança de sempre. Um
destaque no treino.

Edinho ~ Andou saindo
demaás, custando um pouco
a entender a movimentação
de Oscar. Depois, tudo se
tornou mais fácil.

Júnior — Buscou o alta-
que tão logo pressentiu
que Tarcísio não represen-
tava o perigo que todos es-
peravam. Teve chances ate
de fazer gols, só que conti-
nua falhando na hora de
concluir.

Cerezo — Outro destaque
pela movimentação que deu
ao time.

Falcão — Pelo que mos-
trou, combinua achando que
treino é tremo, jogo é jo-
go. Espera-se algo melhor
contra o Ajax.

Zico — Abateu visível-'
mente com a perseguição
das arquibancadas. Foi um
jogador triste, mas fez dois
dos três gols do time.

Nilton Batata — Buscou
jogo, deslocou-se por tedo
o campo, mas de bom só o
gol.

Sócrates — Sua elegan-
cia foi ofuscada pela desele-
gancia da torcida.

Joãozinho — Excessiva-
mente individualista, encon-
trou no lateral Mauro, do
Gua/rani, uma barreira in-
transponivel.

Zenon, o melhor
do time reserva

Nos reservas, praticamen-
te todos exibiram um bom
futebol e muito empenho,
na esperança de justificar a
convocação perante Couti-
mho. Apenas Tarciso não se
houve bem, e Zenon foi,
sem dúvida, o nome princi-
pai, havendo muita possi-
bilidade de que venha a ser
lançado amanhã.

Zenon teve uma boa atua-
ção em seu primeiro trei-
no com bola na Seleção Bra-
sileira. Acertou diversos
lançamentos longos, sendo
apenas infeliz era alguns
passes curtos. Atribuiu isso
à falta de entrosamento,
mas espera ter a chance de
jogar pelo mentos um tem-
po contra o Ajax.

— Minha movimentação
não foi ruim, procurei pre-
encher os espaços. Se não
estive melhor foi porque
faltou entrosamento. Afinal,
essa foi a primeira vez que
joguei com esses compa-
nheiros. Quando pegava a
bola procurava sempre ai-
guém para tabelar.mas não
encontrava parceiro.

Sã» ritulo •— As valas qun
acompanharam cada pauso
dos jogadores da Seleção
Brasileira, ontem ã tarde,
no Morumbi, cjuosò fizeram
o técnico Cláudio Coutinho
encerrar o coletivo antes do
tempo previsto. Ele só não o
fez porque era um treina-
mento oficial c, principal-
mente, porque os jogadores
precisavam movimentar-se
pura ganhar conjunto.

Quase todos sofreram a
perseguição Ininterrupta da
torcida — até mesmo os jo-
«adores paulistas e o técni-
co Coutinho — mas os mais
hostilizados foram zico e
Leão. Sócrates, do Corin-
tians, um dos poucos que fo-
ram poupados pelos torce-
dores, queixou-se, depois, no
vestiário, com uma frase
curta:

Que vergonha, que ver-
gonha.

A HOSTILIDADE

Vai medroso!
Foi a primeira tola que

Zico recebeu — e a primeira
ofensa também. O grito des-
ceu da arquibanòada, níti-
do, sonoro, entendido em to-
das as sílabas pelos que se
encontravam no gramado.
Zico estava sendo simples-
mente chamado de covarde,
homem que foge das bolas
divididas e se apavora quan-
do se vc diante de um za-
gueiro bem-dispostq,

Como que Incentivados
pela primeira demonstra-
ç&ò de Irritação, o.s demais
torcedores passaram a per-seguir não apenas Zico, mas
todos o.s titulares durante
todos os lio minutos do co-
letivo.

Vai vender queijo, 6
mineiro desgraçado.
Kste foi dirigido a Cerezo no
seu primeiro equivoco.

Fala, Coutinho, puxa-saco do Zico — até o trei-
nador foi alvo das grosse-rios.

E a hostilidade {oi num
crescendo, distante de qual-
quer reação normal de tor-
cedores. Zico continuou sen-
do o mais visado, vitima de
uma perseguição que por
pouco fazia Coutinho encer-
rar o treino com meia-hora
de bola rolando.

Zico, teu negócio é Jo-
gar em Niterói.

Aos 25 minutos, Falcão foi
derrubado na área. Zico ba-
teu o pênalti com displicèn-
cia — ou nervosismo — e
Carlos defendeu. A torcida
vibrou. Coutinho mandou
repetir a cobrança. A bola
foi para fora. A euforia to-
mou conta do Morumbi.

Àquela altura, Toninho Já
era "o burro", Zico o "me-
droso".

Fala, franguelro mise-
rável — era a hora de Leão.

Irritado, o goleiro disse no
fim:

Treino? Isso foi é jogo.
Teve até torcida contra.

Zico acredita em
aplausos no jogo

"Não sou mais aquele ga-
rotão do tempo d'e vaia. Is-
so já passou, não terá in-
fluóncia em meu futebol.
Infelizmente, o regionalis-
mo continua muito forte
aqui em São Paulo. Só es-
pero que contra o Ajax to-
dos se lembrem dS que se
trata da Seleção Brasileira,
da representatividade de
um pais, não desse ou da-
quele jogador."

Depois do banho, mais
tranqüilo, Zico analisou
friamente o comportamento
da torcida durante o treino
de ontem à tarde no Mo-
rumbi.--Eio- foi um jogador
marcado e, em campo, de-
monstrou claramente sua
irritação. Diz que jamais
poderia intender o público,
que hostilizou inclusive jo-
gadores paulistas:— Olha, no Rio, o públi-co quer ver gols, não vaia
em treinos. Aqui eu não
posso entender essa atitude,
mesmo porque a Seteção
Brasileira conta com seis
jogadores paulistas. Reco-
nheço que houve uma mar-
cação especial dos torcedo-
res comigo, por causa do
regionalismo que, infeliz-
mente, tem prejudicado o
futebol brasileiro.

Sobre a movimentação do
treino Zico acha que, se
não chegou a ser boa, es-
teve regular. Acredita, po-rém, que na partida deamanhã a equipe terá con-

dições de se movimentar
melhor e inclusive ganhar.Ainda falta um pouco
úc entrosamento, o que é
natural, porque jogamos
juntos poucas vezes. Eu
marquei dois gols e não vou
mudar minha maneira de
jogar por causa dos torce-
dores. A Seleção está ini-
ciando uma nova fase e,
depois d'é golear as equipes
do Paraguai e do Uruguai,
vai enfrentar um adversa-
rio mais forte/, mas pode
obter mais uma vitória.

Zico foi um dos últimos
jogadores á deixar o vestia-
rio; embora tenha entrado
nele logo após o encerra-
mieinto do treino. Confor-
tado pelos demais jogado-
res, quando saiu, sabia queseria o alvo principal dos
repórteres, e procurou se
acalmar e justificar inclu-
sive sua atuação ao lado de
Sócrates:

Tivemos bons momen-
tos, em algumas tabeiinhas
que funcionaram como era
previsto. De um modo ge-ral, gostei do time. Os re-
servas, é claro, lutam pela
posição e o treino não foi
mole, como muita gente
ptensava. Espero uma vitó-
ria contra o Ajax, estou
confiante porque a Seleção
Brasileira está jogando
ofensivamente, marcando
gols. Eu tenho consciência
de meu futebol.

Uma vitória fácil
para os titulares

Perseguida por vaias de
uma torcida superior a mil
pessoas, que surgiu ontem à
tarde no Morumbi, a Sele-
ção Brasileira, mesmo assim
não encontrou maiores
dificuldades técnicas paraderrotar, por 3 a 1, uma
equipe formada por seus
próprios reservas e suplen-
tes do São Paulo.

Zico foi o mais visado pe_los torcedores, que não per-
doaram sequer seus dois
gols — o outro foi de Nil-
ton Batata — deixando o
atacante várias vezes irrita-
do, estado que o fez des-
perdiçar dois pênaltis. O
problema acabou influen-
ciando o rendimento do ti-
me, que apesar da fácil vi-
tória, movimentou-se d e
forma contraída, eviden-
ciando raros momentos de
brilhantismo. Hoje à tar-
de haverá treino técnico-
tático, na própria concen-
tração do Embu.

DOIS PROBLEMAS

Esquematizada à seme-
lhança dos últimos jogos e
treinos, com os pontas bem
abertos, recebendo o apoio
dõ quadrado armado pelo
miolo e contando com a
presença constante dos la-¦terais no ataque, a Seleção
Brasileira desta vez esbar-
rou em dois problemas: o
primeiro, a irritação geral
em função dos impropérios
que desciam das arquiban-
cadas, q segundo, a pre-
sença de uma marcação se-
gura, que começava pêlo
bom lateral direito Mauro,
do Guarani, passava pela
dupia de zaga Jaima-Ron-
dineili, velha conhecida —
foram juvenis no Flamen-
go — e chegava íinaimen-
te nos pés de Zenon, in-
cansável tanto no auxíiio à•zaga como na ajuda ao
ataque.

Além disso, incorria em
falhas individuais que com-
prometiam todos os planos
estratégicos do treinador.
Os pontas Joãozinho . Nil-
tón Batata, principalmente
o primeiro, que buscou in-
cessantemente e sem o me-
nor sucesso superar Mauro>
nos lances de linha de fun-
do, ofereceram poucas op-
ções aos homens do meio.
Estes, por sua vez, pareciam
andar a conviver com o ner.
vosismo de Zico, permane-
cendo mais nas boas inten-
ções do que nas jogadas
efetivas de gol.
DEDO DO TÉCNICO

Coutinho, que durante 20
minutos assistiu ao treina-
mento de uma das laterais
do campo, ao lado do seu
auxiliar, José Teixeira, re-,
sorveu entrar no gramado
logo depois de mais uma
sucessão de erros do ataque,
aproveitando para ficar um
pouco mais distante dos
irados torcedores.

Suas instruções surtiram
algum efeito, \'«* menos no
marcador, que ate aquele
instante permanecia em ze-
ro a zero. Aos 22 minutos,
em seguida a um córner, a
bola escapou de Carlos e Zi-
co abriu a contagem, sendo
festejado com um sonoro
coro de vaias. Cinco minu-
¦tos mais tarde, passe de Zi-
co, gol de Nilton Batata.
Aos 45, passe de Sócrates,
gol de Zico. Luís Muller, de
cabeça, diminuiu quase ao
final do coletivo, cuja du-
ração foi de uma hora.

Os times: Seleção Brast-
leira — Leão, Toninho, Os-
car, Edinho e Júnior; Fal-
cão, Cerezo e Zico; Nilton
Batata, Sócrates e Joãozi-
nho. Reservas — Carlos,
Mauro, Rondinelli, Jaime e
Hamilton; Perez, Renato e
Zenon; Tarciso, Armando e
Valtinho (Luis Muller).
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Em Deus Z/ie Pague, seu maior sucesso, ou nas outras interpretações da sua carreira de 60 anos, Procópio Ferreira demonstrou uma versatilidade que sustentou com grande talento e técnica

TORUMA
ABSOLUTO

Macksen Luiz

PROCÓPIO 

Ferreira é
um fenômeno históri-
co do teatro brasileiro,
insuficientemente ex-
plicado por teorias,

avaliações ou análises. Antítese
de todos os padrões teatrais vi-
gentes na segunda década deste
século, quando iniciou sua car-
reira, Procópio abriu caminho
no palco com a inabalável con-
vicção de que sabia dominar a
platéia. E realmente sabia. Bai-
xo, nariz exageradamente gran-de, pescoço pequeno, poucosimaginaram que pudesse ser ga-lã. Foi muito mais: cômico, drá-
matico, trágico, jovem, velho,
Procópio descobriu cedo o ta-
lento de envolver a platéia, ar-
rastando a seus espetáculos
contingentes de público de fa-
zer inveja aos maiores sucessos
de hoje. Com forte temperamen-
to interpretativo e caráter forte,
centralizava nos tempos da
Companhia Procópio Ferreira o
papel de primeiro e absoluto
ator e de produtor atento. Nada
escapava ao seu controle, da
inquietação do público durante
a realização do espetáculo aos
problemas burocráticos de sua
empresa. Procópio Ferreira foi
muito criticado por esse caráter
individualista, mas sempre se
apressou a confirmá-lo, já quenão admitia o teatro de equipe—que considerava desculpa pa-ra a falta de talento generaliza-do — não suportando a concor-
rência. Apesar desse poder to-
tal, os atores nas décadas de 20,
30 e 40 disputavam o privilégiode participar da companhia de
Procópio Ferreira, garantia de
status profissional só compara-
vel a pertencer ao elenco da
Companhia Dulcina-Odilon
Azevedo, Jaime Costa ou Itália
Fausta.

Contemporâneo de Leopoldo
Fróes, outro nome sagrado do
teatro nacional, o ator carioca
que completaria no próximo dia
8 de julho 81 anos de idade
manteve sempre uma eclética
política de repertório, determi-
nada ao sabor do gosto popular.
Essa foi, durante toda a sua
carreira, a única medida de seus
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Como Vencer na Vida Sem
Fazer Força,
a experiência

no musical
norte-americano,

ao lado de Moacir Franco

avanços e recuos, das suas ou-
sadias e fidelidades. Desde a
estréia de sua companhia, em
1924, e que perduraria até o
inicio dos anos 50, Procópio
Ferreira sobrevoou grande par-
te dos boulevards dos anos 20 e
30, os clássicos (são históricas
as suas interpretações de O
Avarento, O Médico à Força,
George Dandin, O Burguês Fi-
dalgo e Escola de Maridos, de
Molière) e autores brasileiros,
como França Júnior, José de
Alencar e Martins Pena, entre
tantos outros. Aliás, por neces-
sidade de produção, estimulou
bastante novos autores brasilei-
ros que ao escreverem para o
ator tinham boa garantia de su-
cesso. De Dias Gomes a Joracy
Camargo, de Henrique Pongetti
a Guilherme Figueiredo, muitos

criaram textos especialmente
para Procópio, mas nenhum
conseguiu repetir a apoteose de
Deus lhe Pague, de Joracy Ca-
margo. Representada mais de 3
mil vezes, essa fábula de confu-
sa mensagem social talvez te-
nha sido o êxito mais significa-
tivo na carreira desse ator para
quem o sucesso de público foi
sempre mais importante do que
o sucesso de estima.

Nessas três últimas décadas,
o estilo Procópio Ferreira eclip-
sou-se pelas inevitáveis tranfor-
mações técnicas do teatro, mas
nem por isso, ao comemorar 60
anos de carreira em 1977, o ator
deixou de se manter ativo. De
sua casa em Nova Iguaçu saia
para aparições em TV, homena-
gens, temporadas curtas em
teatros paulistas e viagens pelo
interior. Mas, ainda nos anos 60,
participou do musical Como
Vencer na Vida Sem Fazer For-
ça, no qual dançava e cantava, e
há cerca de 10 anos voltava ao
Avarento, no Teatro Princesa
Isabel. Para o público mais jo-
vem, que não acompanhou os
grandes momentos da carreira
de Procópio Ferreira, essas
duas lembranças são suficiente-
mente fortes para revelar que
nele a técnica era um detalhe
secundário que complementava
uma força e uma atração de
palco que o público nunca dei-
xou de pressentir, e das quais o
ator se utilizou com grande do-
se de oportunidade. A morte de
Procópio Ferreira encerra uma
fase do teatro nacional, em que
os talentos individuais prevale-
ciam sobre o restante do espeta-
culo. Mas a grande homenagem
que se pode prestar a Procópio
Ferreira é destacar que esse ho-
mem, a quem sempre disseram
não ter um bom físico para o
teatro provou-se ator num país
que igonora a categoria, man-
tendo-se com dignidade na pro-
fissão por 60 anos. E que ao
morrer mantinha-se tão ligado
à atividade quanto nos tempos
em que essa paixão se podia
expressar no palco.
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Em Mirandolina, na estréia profissional da filha Bibi

Procópio também no cinema: O Comprador de Fazendas
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Visões do desempenho

Tenho Idade suficiente para ter cer-
teza de que nada é perfeito neste mun-
do. Mas o exagero na ineficiência, so-
bretudo contrastando com a propa-
ganda feita, nos causa Indignação. Tal
é o problema da Empresa Brasileira
dos Correios e Telégrafos: espalhou aos
quatro ventos anúncios de que as col-
sas mudaram, de que agora o serviço
de correio está garantido. No principio,
notamos diferença. Mas agora, além de
ouvir multas reclamações de pessoas
amigas, e nôo receber toda a corres-
pondència a mim enviada, uma carta
que enviei ao Rio (dia 15 de abril) náo
chegou (...). Nos Correios, "nada a fa-
zer", me disse um funcionário, pois só
se pode reclamar quando a correspon-
dêncla é registrada. "É questão de sor-
te". Entáo, como fica o usuário ? Cléla
Alves Fernandes — Niterói (RJ).

Em carta dirigida ao JORNAL DO
BRASIL, e publicada na ediçáo de 15
de maio, o leitor Otto Triebe de Mello,
de Niterói (RJ), manifesta seu protesto
contra a rudeza das críticas formula-
das ao serviço postal em fase de "falhas
bem pequenas no contexto geral".
Após argumentar que, comparativa-
mente ao beneficio prestado, esse tipo
de serviço é ainda bem acessível, con-
clui informando que mantém expressi-
vo intercâmbio postal, exemplificando
que no ano de 1978 náo teve nenhuma
correspondência extraviada. Em nome
dos funcionários responsáveis pela cor-
reto desempenho da ECT, tão bem
enfocado pelo missivista, agradeço-lhe
pela apreciação feita ao mesmo tempo
em que me congratulo por sua iniciati-
va de vir ao público divulgar sua satis-
façáo pelos bons serviços que vem re-
cebendo da ECT. Adwaldo Cordoso
Botto de Barros, pela ECT — Brasília
(DF).

¦ ¦ ¦

Levando alguns jornais mimeogra-
fados ao correio, em Madureira, ouvi
do chefe que não aceitaria fossem pos-
tados como impressos, por considerar
que continham palavras atentatórias à
moral e aos bons costumes, além de
idéias polticas. Passei a enviá-los em
envelopes fechados, e muitos não che-
garam. Agora, resolvi enviâ-los por ou-
tra agência, em Marechal Hermes, e
eles foram aceitos como impressos, em-
bora náo tenham chegado — nenhum
— aos destinatários.

Para que é o correio, senão para
prestar o serviço, muito bem pago, de
levar nossa propriedade privada até o
lugar a que se destina ? Tem ele o
direito de censurar, extraviar, abrir,
destruir a correspondência que nos
pertence por direito, e que colocamos
em confiança, pois náo temos compro-
vante, a náo ser quando pagamos o
preço absurdo da carta registrada ?

Meu jornal é feito à custa de meu
esforço, e o Governo e a ECT náo têm o
direito de censurar ou destruir meus
panfletos. Se nossos tribunais fossem
abertos aos menos favorecidos, eu já
teria recorrido a eles. Como tal não é
realidade, apelo às autoridades sérias
para que náo permitam que uma em-
presa assuma funções policiais e de
censura, que absolutamente nào lhe
cabem, e que nâo aumente tâo arbitra-
riamente seus preços escorchantes.
Hélio Mariano Canena — Rio de Ja-
neiro.

Em carta ao JORNAL DO BRASIL,
publicada dia 25 de maio, o leitor Ar-
thur H. Vilar Martins, do Rio de Janei-
ro, reclama do fato de estar recebendo
com atraso até de três dias o Boletim
CCC, enviado por via postal à sua
firma, o que lhe vem ocasionando pre-
juízos, por perder a oportunidade de se
apresentar às concorrências de órgãos-
governamentais, divulgadas por aque-
Ia publicação.

A respeito, a ECT tem a informar
qúe as críticas a seus serviços são
sempre rigorosamente apuradas e que
sáo publicados os resultados dessa
apuração, conforme é do conhecimen-
to dos leitores.

No presente caso, temos a informar
que: o Boletim CCC é postado como
impresso, que tem um tratamento pos-
tal diferente da carta, de atendimento
prioritário por sua natureza; os edito-
res dessa publicação colocam no cor-
relo os boletins com data multo próxi-
ma das que constam das concorrèn-
cias, multas vezes dois dias antes,
apenas.

A ETC já alertou os responsáveis
pelo Boletim CCC quanto aos proble-
mas ocorridos anteriormente, que po-
dem ser avitados mediante uma posta-
gem com a devida antecedência ou
com a classificação da publicação co-
mo carta. A continuar como impresso,
terá o tratamento dessa categoria, que,
por sua natureza, conforme o Regula-
mento Postal Internacional, não é o
mesmo prioritário das cartas.

Quanto à agência Cidade de Lima,
nada foi apurado de Irregular em suas
expedições.Adwaldo Cardoso Botto
de Barros, presidente da ECT—
Brasilia (DF)

A polidez — habitual — da ECT ao
responder a minha crítica à exigência
de dinheiro, cheque verde ou ouro, em
seus guichês, em nada me acrescentou
Se n-únha carta sugeriu critica à moça
que me atendeu, peço desculpas. Náo
era nada disso. O que eu critiquei - e
insisto nisso - foi exatamente o quefoi"esclarecfüo": uma empresa estatal
que nâo aceita cheques contra a má-
quina do Estado que tenta reerguer o
moral desses mesmos cheques. A infell-
cidade dessa contradição é, também, o
que constou do "esclarecimento": ao
Invés de buscar-se uma solução para o

problema para o cheque sem fundo,
elimina-se esse problema náo aceltan-
do cheques. Um esquadrão da morte
moderado, Já que o problema também
é moderado.

Quero deixar bem claro que aprecio
e acho ótimo o trabalho que a atual
direção da ECT vem realizando. Mas
lamento que essa soluclonática, em-
pregada em coisas mais dramáticas,
nos últimos anos, tenha impregnado os
Correios a ponto de nem ser notada
como anômala. Aristóteles Rodrigues
— Rio de Janeiro.

¦ ¦

Em carta publicada no dia 15 de
abril, o leitor Armando Santos Filadel-
pho reclamou contra o atraso em cor-
respondênclas postadas no Rio de Ja-
nelro e destinadas a Jequlé, Bahia.
Informou ele haver postado duas car-
tas: uma, no dia 21 de fevereiro (chegou
ao seu destino no dia 6 de março), e
outra da qual até o dia 3 de abril,
quando recebeu carta de parentes, nâo
teve notícia de entrega.

Embora se tratasse de reclamação
feita a respeito de carta simples, mes-
mo assim foram acionados os dispositl-
vos de apuração das duas diretorias
regionais envolvidas — Rio de Janeiro
e Bahia. A do Rio nada constatou de
irregular na agência Estácio de Sá,
onde náo foi caracterizada nenhuma
retenção de objetos. A da Bahia, em
apurações na agência de Jequié, cons-
tatou que o nome do reclamante nâo é
conhecido, havendo uma outra pessoa,
com nome quase idêntico — e que me
permito nào declinar, por uma questão
de preservação do sigilo postal — que,
também residente no Rio de Janeiro,
mantém correspondência regular com
sua genitora, domiciliada naquela ei-
dade. Nada houve de anormal nessa
correspondência.

Fica. portanto, o registro das provi-
dências adotadas pela ECT, que fica à
disposição do usuáiio para qualquer
providência julgada necessária. Ad-
waldo Cardoso Botto de Barros, presi-
dente da ECT — Brasilia (DF).

¦ m

A Casa da Amizade informa às suas
associadas que no dia 12 de março de
1979 (...) colocou no correio, agência
ABI, a convocação para a posse da
nova diretoria (...). Às que não recebe-
ram, pedimos desculpas, mias náo foi
culpa da instituição. Therezinha Luzia
D.F. Dias, presidente da Casa da Ami-
zade das Senhoras dos Rotarianos —
Rio de Janeiro.

¦ ¦ 

Na edição de 2 de maio foi publicada
carta através da qual o Sr Manoel d'
Oliveira Ribeiro afirmou haver recebi-
do no dia 30 de março deste ano corres-
pondència colocada no dia 10 do citado
mês na agência de Copacabana. Sobre
o assunto, cumpre-me esclarecer que à
Diretoria Regional do Rio não foi pos-
sível contactar com o reclamente, ten-
do em vista que a redação do JORNAL
DO BRASIL, embora visitada diversas
vezes pela Inspetora Regional, não
concordou em fornecer o endereço do
leitor, alegando nào possuir para isso
autorização e não ter conseguido novo
contato com o mesmo. Assim, a Direto-
ria Regional efetuou pesquisas, com-
plementares em outras fontes de con-
sulta, não sendo possível, também, a
obtenção do endereço desejado. Em
decorrência, a apuração do fato em
causa ficou atomaticamente prejudica-
da. Como medida preventiva, a IPR
realizou uma fiscalização na aludida
agência, onde foi verificada a inexis-
téncia de objetos em atraso, pendentes
de expedição. Roberto Raposo dos
Santos, chefe do gabinete da presiden-
cia da ECT — Brasília (DF).

N. da R. — O JORNAL DO BRASIL
náo recebeu visita da Inspetoria Re-
gional nem alegou não ter autorização
para revelar o endereço do missivista
mencionado. O contato havido com a
Inspetoria se deu por telefone, e a
informação a ela prestada deu conta
de que o Sr Ribeiro não fora locali-
zado.

Apelamos ao diretor da Empresa de
Correios e Telégrafos a que atenda o
nosso abaixo-assinado em favor de
nosso vizinho e amigo, o carteiro Ro-
naldo Pinheiro Ramos, a fim de que
sua volta ao antigo local de trabalho —
o CDD Io de Março — seja bem-
sucedida. Gostaríamos de que solucio-
nassem o caso de que não o pressionas-
sem mais como represália a nós, por
uma atitude tomada inteiramente por
nós, e da qual náo soube nem lhe cabe
qualquer culpa. Se houve erro, que lhe
dêem nova chance, pois errar é huma-
no. Se houve culpa, é toda nossa. Eliza-
beth Félix da Silva e mais 210 assina-
turas—Rio de Janeiro.

¦ ¦ ¦

Com vistas à publicação sob o título
Classe Telegráfica, dia 8 de maio, cum-
pre-me, a respeito do que é reclamado
pelo missivista, prestar os seguintes
esclarecimentos: a ECT mantinha con-
vênio com o Banerj para execução do
pagamento do pessoal, em disponibili-
dade e inativos, mas o referido banco
promoveu o distraio, em razão dos
custos operacionais. Após contatos
realizados com outras organizações
bancárias, com interferências diretas
dos Ministérios da Fazenda e das Co-
municações, foi finalmente obtido que
o Banco do Brasil faça esses pagamen-
tos a partir de junho, com o atendimen-
to inicial a 5 mil 368 correntistas, até a
total regularização, já no mês imedla-
to. Adwaldo Cardoso Botto de Barros,
presidente da ECT — Brasilia (DF).

At cortas sorão selecionadas para publicação no
todo ou «m parte entre a» que tiverem ailinatura,
nome completo e legível e endereço que permita
confirmação prévia.

Artes Plásticas
"ARTE

HOJE" DOIS
ANOS

MENSAIS
Roberto Pontual

ICom 

o recém—Lançado n° 24, refe-
rente a junho, completa enfim dois
anos de existência mensalmente

¦(¦Ininterrupta e em dia a revista Arte
Hoje. Náo chega a ser um recorde

entre nós, em termos de publicações de arte
com periodicidade regular, se pensarmos numa
revista como Habitat, que foi bem além disto a
partir da década de 50, tratando inclusive da
área arquitetônica. (Deixo de considerar aqui
Módulo, talvez hoje a mais persistente dessas
publicações, já acima da primeira centena de
números editados, porque, no caso, a cota que
ela abriga de abordagem técnica da arquitetura
é multo superior ao que nela resta de indagação
em torno das artes visuais propriamente ditas.
E GAM, de fato dedicada às artes visuais, nos
anos 60 — com um breve ressurgimento das
cinzas mais recentemente — terá tido um tem-
po inicial de vida próximo em quantidade ao da
revista agora aniversariante, se náo cometo
falha grande de estatística por memória.) O
restante, como Vida das Artes e Malasartes,
para citar exemplos da minguada safra nos
últimos anos, foram esforços de fôlego curto:
saíram de cena antes de poderem fixar marca.

Assim, a persistência de Arte Hoje começa
a ser menos uma esperança renovada do que
uma certeza conquistada. Tudo isso, porém,
náo significa que devamos abandonar a visão
critica a respeito de seus objetivos e comporta-
mentos. Praticamente, a cada vez que comento
aqui o aparecimento de um novo número da
revista refiro o que, sendo a sua principal
característica, conscientemente, assumida, é
também a sua fraqueza potencial, a razão que
lhe impede de cumprir um papel mais profundo-de- rendimento a médlc
circunstância artística brasileira da atualidade.
Quero dizer, optando por uma dose bem maior
de reportagem do que de análise dos fatos de
ontem e de hoje, nas suas 66 páginas mensais
de boa qualidade gráfica, Arte Hoje termina
satisfazendo pela metade as vastas carências
de que se ressente o nosso ambiente nesse
sentido. Fica quase sempre na superfície dos
acontecimentos e problemas, inclusive quando
se dicide a pôr em debate questões candentes
do momento, como ocorre agora no número de
junho com o modo de focalizar a situação da
critica de arte no Brasil — uma série de pergun-
tas e respostas rápidas, feitas a e obtidas de
críticos e artistas, que pouco acrescentam de
agudeza e esclarecimento à confusão reinante.
(Aliás, tenho que penltenciar-me da presença
ali, pois fui um dos perguntados, com respostas
gravadas ao vivo. Mas desta vez aprendi mes-
mo: aviso aos entrevistadores de toda espécie
que, de hoje em diante, opinião minha só por
escrito. É preciso que a gente se defenda dos
cortes e fusões que se costumam fazer a partir
da gravação original.)

Essa linha de ligeireza que venho detectan-
do no aspecto editorial de Arte Hoje, desde os
seus primeiros números, talvez resulte, da parte
de quem é por ela responsável, de uma crença
em que a atitude de estudo demorado e minu-
cioso dos temas leve necessariamente a revista
a transformar-se num veículo massudo, mono-
tono e aborrecido - mais uma chatura a aguen-
tar, entre tantas outras. Tudo depende, porém,
do grau de Invenção textual e gráfica posto no
enfrentamento do problema - como provam
algumas boas revistas européias e norte-
americanas ativas no ramo. Depende também,
é claro, de Arte Hoje conseguir convocar, mais

Cinema

ISMAEL NERY / Auto-Retrato
óleo sobre tela / 1927

col. Domingos Giobbi (São Paulo)

em suas páginas, todo um conjunto de estúdio-
sos da velha, média e nova guardas, que ai
freqüente e entusiasticamente, para o trabalho

sr-do tentativas ele itléíao c e&íuiçus
de interpretação, sem que isso seja veiculado
com a intensidade que faz o ambiente arejar-se
e tornar-se fértil. E essa vontade de ir mais
fundo que deveria entrar nas cogitações próxi-
mas de Arte Hoje. Ao menos para impedir que
no número seguinte de aniversário saiam tan-
tas matérias inconseqüentes como neste do
segundo ano de vida, onde, além do debate em
torno da crítica, só merecem menção os textos
de Lúcia Etienne Romeu, Victor Knoll e Wilson
Coutinho, respectivamente sobre' a obra de
Ismael Nery, o desenho de Tarsila do Amaral e
a vanguarda russa dos anos 10.

No circuito nacional, há movimento
vindo do Sul, nesses tempos de frio
Intenso por lá (e cá). Noticiei, em

i coluna recente, a realização em Cu-
ritiba, de 4 a 29 de julho vindouro,

da 1* Mostra do Desenho Brasileiro, promovida
pela Secretaria de Cultura e Esporte do Estado
do Paraná, com a participação prevista de 77
convidados, escolhidos entre artistas das várias
regiões do país. Agora, recebo informação do
crítico Harry Laus sobre o Panorama Catari-
nense de Arte, de cuja organização ele se está
encarregando através da Fundação Catarlnen-
se de Cultura e da Cia. de Turismo e Empreen-
dimentos de Santa Catarina. O evento terá
lugar no Centro de Promoções da CITUR, no
balneário de Camboriú, de 12 a 22 do mesmo
mês de julho. Dele participarão artistas catari-
nenses, residentes ou nào no Estado, bem como
os que, vindo de outros Estados, têm hoje
residência fixada em Santa Catarina. Não have-
rá seleção, de acordo com o regulamento; todas
as obras serão expostas, divididas em três
categorias: artistas convidados, valores novos e

sala geral. Serão distribuídos prêmios de aqui-
sição nas três categorias.

De resto, Sáo Paulo está sempre com uma
boa qualidade de mostras sucedendo-se pelos
museus e galerias — embora sem nada que dè
caráter especial à temporada. As novas mos-
trás de maior interesse são as individuais de
Maciej Babinski (Galeria Luisa Strina), Fernan-
do Odriozola (Galeria Alberto Bonfiglioli) e
Leon Ferrari (Gabinete de Artes Gráficas), res-
pectivamente um polonês, um espanhol e um
argentino que, em épocas distintas, resolve-
ramsediar-se entre nós. Há também, ocupando
o Museu de.Arte de.São_.P.auj£v-mna.coletiva-
com 120 obras de 17 pintores naives iugoslavos
— a Iugoslávia, como se sabe, é um pais de
grande Incidência continuada desse gênero de
pintura. Para completar o roteiro, eis algumas
exposições de abertura recente fora do eixo
Rio/São Paulo: em Vitória, mostram Indivi-
dualmente seus trabalhos os pintores Sebas-
tiáo P. Santos (Galeria do Centro de Artes da
Universidade Federal do Espírito Santo) e
Thais A. (Galeria da Fundação Cultural do
Espirito Santo); em Juiz de Fora, a Galeria
Capela tem expoxtos desde a semana passada
desenhos e objetos de Farnese de Andrade; na
Galeria Acaiaca, de Curitiba, o pintor para-
naense Álvaro Borges apresenta trabalhos
atuais; em Porto Alegre, no 542 — um novo
espaço de amostragem, descomprometido com
o mercado de arte — o jovem gaúcho Carlos
Asp criou a instalação Terra Viva, com monta-
gens de elementos variados (tecidos, terra, fo-
tos, desenhos e interferências paralelas no coti-
diano); e, em Brasília, a Oscar Seraphico Gale-
ria de Arte comemora com uma mostra especial
os 50 anos de pintura do ítalo-paulista Fulvio
Pennacchi, nascido na Toscana em 1905 e por
aqui chegado em 1929. Ele foi um dos Integran-
tes da Família Artística Pauüsta, na década de
30.

QUANDO A CÂMARA VIRA GENTE
Cario» Fonseca

SÁO 

poucos os realizadores de filmes
que podem, na história do cinema,
equiparar-se a Glauber Rocha em
termos de adjetivos recebidos a ca-
da filme feito. Lúdico, barroco, telú-

rico, anárquico, louco, lúcido, puro, surrealista,
genial, decadente, discursivo, poético, rude,
fantástico, e assim iríamos preenchendo linhas
e linhas quando mais fácil seria recomendar ao
leitor: "Veja o dicionário". Isto já acontecia em
1967 com Deus e o Diabo na Terra do Sol
quando todos os meios de comunicação no
Brasil despejaram em cima do então jovem
diretor baiano uma verdadeira enxurrada de
elogios, entre os quais "obra-prima" e "genial"
eram lugar-comum. Agora, quando está em
exibição seu sétimo filme de longa metragem,
realizado na Espanha, a história se repete.
Tanto aqui no JORNAL DO BRASDL (vide
entrevista/reportagem no Caderno B do último
dia 8, e critica no Serviço do dia 15) como em
qualquer veículo de imprensa no pais, são fax-
tos e generosos os adjetivos para classificar
Cabeças (ou Cabezas) Cortadas.

Primeiro vamos situar Glauber, que voltou
ao Brasil após longo e voluntário exílio na
Europa onde falou um pouco e fez alguns
filmes. Entre estes, Cabezas e O Leão de Sete
Cabeças (filmado na África, com capital espa-
nhol, se náo nos enganamos), ambos em 1970;
quatro anos depois uma História do Brasil
encomendada pela TV italiana e ainda inédita;
em 1975, Claro, na França. Neste meio tempo
filmes seus como O Dragão da Maldade Contra
o Santo Guerreiro eram vistos por muitas
personalidades do cinema internacional e
Glauber recebeu elogios de Kazan, de Buriuel.
Seus filmes europeus, lá não despertaram mui-
ta atenção e Glauber voltou para o Brasil.
De salda, teve dinheiro da Embrafilme para
realizar o curto Di Cavalcanti premiado em
seguida por Rossellini em Cannes/78 e que
alguns gostam, nós náo, por considerá-lo ruim
como cinema e não concordar com seu enfoque.

Foi quando o baiano lançou mas não pegou
uma tal de montagem celular ou molecular. Em
seguida, teve apoio oficial suficiente (recursos
financeiros) para filmar Idade da Pedra, velho
projeto que ficou tão longo que há um ano nâo
consegue se montado. Idade é ambicioso e
causou muito tumulto durante suas filmagens
em Salvador e em Brasília. Glauber também
está participando de um programa de TV. En-
quanto isto, Cabeça foi liberado pela Censura e
é lançado. Prepara-se a vinda do Leão e de
Claro. Glauber bota a boca no mundo. Os
jornais correm e imprimem suas declarações.
Diz que ninguém o quer. Que ninguém o ajuda.
E assim por diante. Não vamos nos alongar
mais neste preânbulo porque todos sabem de
tudo sobre Glauber Rocha e o que nos interessa
é o filme.

Para nós, Cabeças Cortadas é o seu melhor

¦ -ÀmM^mm^^_ *'^^zmz^^mm

Pierre Clementi,
pastor ou profeta,

em Cabeças Cortadas

filme. O mais enxuto. O que conta melhor uma
história com princípio, meio, fim. Glauber quis
e disse que o tempo das ditaduras acabou. Que
o povo já não é tão burro ou servil. Que a
salvação chegou. Podendo ser deslocado-em
tempo e em espaço para qualquer lugar do
mundo e para qualquer época é tão atual como
se fosse feito no final deste século. Sua estrutu-
ra dramática tem como ponto de partida o
Macbeth, de Shakespeare, e sáo muitos os
momentos do filme que possuem conteúdos e
até repetição de diálogo e cenas do maior
dramaturgo de todos os tempos. Com habilida-
de e perspicácia, Glauber absorve Shakespea-
re, nele mescla questões latino-americanas e se
serve ainda de todos os elementos comuns a
uma obra artística: pintura, música, sons, ato-
res, fotografia. Sua câmara em Cabeças é utlli-
zada com tanta arte que mais parece gente —
nos sentimos vendo sua imagens como se esti-
véssemos no lugar da objetiva, substituindo-a,
literalmente. Cada imagem diz muito e clara-
mente. Soltos, os atores, em especial Francisco
Rabal (o ditador) e Pierre Clementi (pastor ou
profeta — sentimos os dois em seu persona-
gem), nos oferecem desempenhos que emocio-
nam. Mas é com a música que Glauber dá, em
nossa opinião, o seu melhor show em Cabeças
Cortadas. Retirada do folclore e do popularesco
espanhol, do bolero, do tango, do clássico, a
trilha sonora é enriquecida ainda com ruídos,
como os de um avião a jato, por exemplo. É tão
rica e estimulante que sublinha os fatos e as
emoções em perfeita sintonia com a imagem A
longa cena do lava-pés do ditador, para nós &
melhor do filme, é, compassada, monótona pau-
sada e extraordinariamente crivada por um
fundo musical de um conjunto catalão (tam-
bém focalizado na cena) que repete pelo menos
umas 10 vezes a mesma impressionante canto-
ria, sem chatear ou cansar. Como Kubrick
fechou o seu Laranja Mecânica com Singing in
the Rain, Glauber fecha Cabeças Cortadas com
Rancho Grande — ambos, com estas clássicas
músicas, populares e bonitas, desincucando
quem quer se tenha incucado com seus filmes.
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0 prato do dia ^
no seu restaurante
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Meia estação Inverno

NÀO cobramos taxa de matrícula

LOJAS SÓ ESTANTES BOTAFOGO Prat.i de Botafogo. 210 Tel 226 50-18 «MEIER R í>.a» da É*êí,
409 - Tel 229 4430 • VILA ISABEL Av 28 de Setembro. 318 Tel 238 3!>9'B • MADURE IHA Av
Min Edgard Romcro, 338 Tel 390 2174 • MADURE IR A Av Min Edgard Romcró 420 -
Tel 39 1 7452 » VÀ2 LOBO Eslr Vicente de Carvalho. 245 - fei 39 1 3699

0 casamento Combustível

Niarchos-Chevassus e Ressaca
Um dos problemas que a indústria automobiiis-

tica terá que resolver antes de lançar comerciai-
mente os carros movidos a álcool é o do cheiro de
bebida que o cano de descarga expele quando o
veiculo estâ em movimento.

Quem seguir de perto numa estrada durante
muito tempo um carro movido a álcool corre o risco
de se embriagar só com o cheiro.

Imagine-se milhares de carros movidos a álcool
presos num dos rotineiros engarrafamentos do Rio.
A populaçáo acordará no dia seguinte, certamente
de ressaca.

Iorque, montado sob a supervi-
ido pessoal de seu proprietário,
Peppo VanUti.

Para o jantar, música de
duas orquestras; para a disco-
thèque, o som de Ron Rella, dlsc
Jockey do Xenon.

Como escolta para as
iguarias servidas, além de chom-
panha a rodo, Chateou Cheval
Blanc e Chateou d'Yquem ali the
way.

• Para alguns colunistas, foi o
casamento do ano.

Para muitos convidados, co-
mo a brasileira Carmem Mayrink
Veiga, a festa mais bonita organt-
toda pelo grand monde desde o
famoso baile oferecido pelos Pati•
rio em sua quinta de Portugal em
1968.

A imprensa americana, en-
tretanto, tarimbada e maliciosa,
preferiu dar destaque ao fato de
a noiva, Maria Niarchos, ter com-
parecido perante ao celebrante
da cerimônia religiosa mascando
chicletes.

O DE SEMPRE
Morro

Acima

• O presidente da Petro-
brás, Sr Shlgeakl Ueki, al-
moçava ontem num restau-
rante do Centro da cidade.
Entre uma garfada e outra,
confessava-se otimista com
as perspectivas de desço-
berta de petróleo na zona
de Ilhéus, na Bahia, que,
segundo ele, sfto muito
boas.

Floresce a olhos vistos
na encosta que cobre o Tú-
nel Rebouças, do lado do
Rio Comprido, uma alenta-
da favela, daquelas que a
cidade estava deixando de
expor como marca registra-
da há alguns anos.

Antes que alguém ofl-
cialize a nova comunidade,
seria bom que se tomasse
uma providência para re-
movê-la enquanto é tempo.

SO PARA

APRECIADORES
• Entre as centenas e centenas
de convidados — Carmem, com
Tony, vestia um Givenchy laran-
ja — estavam também os David
de Rothschild, os Von Thyssen, os
Antenor Paiiflo, a Princesa Caro-
Une e Philippe Junot, 'o Rei Cons-
tantino, da Grécia, a Princesa
Feryal, da Jordânia, Rudolf Nu-
reyev, Ringo Starr, os colunistas
Bob Colacello e Suzy Knicker-
bocker, Sttvia Amélia <também
de Givenchy, só que azul-claro) e
Gerard de Waldner, Régine e Ro-
ger Choukroun, Valentino, Marc
Bohan, os antigos Embaixadores
britânicos no Brasil, Sir John e
Lady Russell, os Duques de Bed-
ford, para citar apenas alguns.

• O Sr Shigeakl Ueki con-
tinua o mesmo.

década de 30. acaba de
ser ressuscitado.

Foi reapresentadn
ao Tout - Paris no inicio
deste mês, durante o
cocktail do 10° aniversa-
rio do Guide Gault-
Millau, ganhando simul-
taneamente as pratelei-
ras de algumas poucas
casas de bebidas fran-
cesas.

Foi relançado como
devia: numa garrafa es-
pecial segundo o velho
estilo da região de
Champagne.

• Os apreciadores de
um bom champagne —
não confundir com o
nouveaurichismo nacio-
nal, que escolhe seu
champã pelo preço, tor-
cendo o nariz para qual-
quer marca diferetite de
Crystal ou Don Perignon
— têm motivos para es-
tar satisfeitos: o velho e
excelente Salon, de pro-
duçào restritissima (só
era produzido nos anos
millésimésj, de grande
prestigio entre os con-
naisseurs por volta da

Chicletes á parte, garante
quem estava na casa dos Niar-
chos, em Deauville, que a festa
black tle que se seguiu á cerimó-
nia, reunindo quase mil convida-
dos, foi um espetáculo de encher
os olhos.

Organizada em várias eta-
pas, a noite começou no jardim
com um jantar sentado servido
num pavilhão todo decorado
com orquídeas especialmente
projetado pelo decorador Vale-
rian Rybar e continuou na boate,
uma réplica do Xenon, de Nova

Só dá

Glauber
Depois do lançamento

de Cabeças Cortadas, do re-
lançamento de Di Cavai-
canti, da descoberta dos ne-
gativos perdidos de Deus e
o Diabo na Terra do Sol e
do exame pela Censura, em
Brasília, de Der Leone Have
Sept Cabeças, um novo fil-
me do diretor chega ao
Brasil.

Trata-se de O Câncer,
realizado em 1969 e inédito
aqui, tendo sido até hoje
exibido uma única vez na
Itália.

No elenco estão Odete
Lara, Antonio Pitanga, Ro-
gério Duarte e Hélio Oiti-
cica.

• Contrariando seus
hábitos, o ex-Governador e
Sra Faria Lima fizeram se-
gunda-feira uma incursão
pela noite de Nova Iorque.

Chegaram de manhã e à
noite jantavam no Régine's
em companhia do Almiran-
te e Sra José Roberto
Aboim e Sr Hélio Guer-
reiro.

Para os dias subseqiien-
tes, um tour de force tea-
trai: os Faria Lima assisti-
ram ontem ao musical Dan-
cing e estarão hoje na pia-
téia de Chorus Line.

Insones
Os funcionários do Estado es-

tão sem dormir desde que leram
nos jornais as declarações do Se-
cretário Francisco de Mello Fran-
co afirmando que os aumentos
decorrentes do novo Plano de
Classificação, em vigor desde
março, só serão pagos a partir de
janeiro do ano que vem.

Sobram-lhes, aliás, razões pa-
ra tanta aflição: prometido no
primeiro ano da fusão, o plano só
se concretizou no final do manda-
to do Governador Faria Lima,
quatro anos depois, prazo que
vêem agora estendido de mais
um ano.

Depois, parte do plano já está
sendo cumprida. Justamente
aqueíd que vem aquinhoando
com os novos níveis desde março
todos os cargos de confiança e
todas as chefias.

**+ •
Não é mais plano de classifi-

cação; é plano de discriminação.

Zacharias Marques, que o
presidente da Funterj rotulou
em recente entrevista de"cantor desconhecido", náo é
absolutamente desconhecido.

Canta há algum tempo no
Brasil, já estrelou na Argentina
uma montagem de Otello e é
considerado pela crítica o
melhor intérprete brasileiro de
O Trovador.

Quem embarcou de volta aos Estados Unidos
anteontem foi o Sr Ortiz Patino.

Além de deixar encaminhadas negociações para
a tomada do controle acionário da Brascan pelo
grupo que dirige, Patinò — na qualidade de presi-
dente da World Bridge Federation —- definiu a
realização no Rio, mais precisamente no Rio Othon,
do World Bridge Bermuda Bowl.

O campeonato mundial reunirá de 7 a 20 de
outubro os maiores nomes do jogo, distribuídos em
15 delegações estrangeiras.

A Princesa Caroline, na
pista do Jimmy's, na noite

dedicada ao tênis
Silêncio

Total
O ladrão que roubou,

em Brasília, sábado passa-
do, os cabos telefônicos que
serviam ao Palácio do Pia¦
nalto, ao Congresso e aos
Ministérios, deixando-os
mudos até, pelo menos, a
tarde de ontem, fez ver aos
mortais comuns que os des-
serviços que as empresas
telefônicas prestam aos
usuários náo lhes são ex-
clusivos.

Atingem também o
Olimpo. No caso, durante
quatro dias.

CARNAVAL NO 54
A grande festa que o empresário

de show-business Guilherme Araú-
jo está organizando para a reaber-
tura do Studio 54 de Nova Iorque,
em setembro, depois das reformas,
será 100% brasileira.

Os planos incluem um carnaval
temporão com ambientação e ilu-
minação assinadas por Joãozinho
Trinta (que estará seguindo para
Nova Iorque em julho), uma ala do
Beíja-Flor, comidas e bebidas bra:
sileiras.

Guilherme está também organi-
zando um charter que decolará do
Rio, levando a bordo um grupo de
vips para animar o carnaval do
Studio 54.

O enólogo Mario
Siciliano, que abastece
algumas das melhores
adegas do Rio e
arredores, é o que se pode
chamar de um homem de
visão.

Informado de que
escasseavam da Avenida
Atlântica a Itaipava
vinhos como o Chateau
Margaux e o Chateau
Petrus, solicitou e obteve
a representação no Brasil
do excelente tinto
português Periquita.

• Como a próxima montagem
da temporada de ópera do
Municipal deverá ser
precisamente O Trovador, seria
interessante que, prestigiando
os valores nacionais e
justificando-se -pela crise
econômica que atravessa, a
Funterj preterisse o tenor
estrangeiro em favor do
desconhecido mas
competentíssimo artista
brasileiro.

• Chico Anísio está no Rio, hospedados no
com sua primeira peça
de teatro pronta: Mas
Quem Não É? Vai estreá-
la no dia 5 de julho no
Teatro da Lagoa com
Nestor Montemar e Mil-
ton Carneiro nos papéis
principais:

Em Nova Iorque, vl-
sltando sua irmã Aimée
de Hereen, Lady Vera
Pretyman.

O Desembargador
Luís Antônio de Andra-
de abre hoje às 19h no
auditório da ACM um ci-
cio de palestras sobre a
nova Lei do Inqulllnato.

Vanda Sá, de volta
aos palcos, estréia essa
nova fase de sua carrei-
ra se apresentando na
sexta-feira no Iate
Clube.

O Embaixador Afrâ-
nlo de Mello Franco fes-
teja amanhà seus 78
anos abrindo aos amigos
os salões da Avenida
Atlântica.

Ângela e Benjo Ar-
bib passando uns dias

Copa.
Dando seqüência às

visitas aos órgãos supe-
rlores do Estado, o Côn-
sul de Israel, Sr Jacow
Gotal, esteve ontem no
Tribunal de Contas, sen-
do recebido e homena-
geado em sessão.

As rádios america-
nas vâo irradiar o Tor-
neio de Wimbledon ao
vivo, como acontece no
Brasil apenas com o fu-
teboi. Tênis pelo rádio.

O Sr e Sra Emane
Galveas reúnem um gru-
po para Jantar na sexta-
feira em torno do Sr e
Sra Marcos Vlanna.

Vítor Assis Brasil se
apresenta segunda e ter-
ça-feira próximas no
Teatro Vanucci aprovei-
tando para lançar seu
novo LP.

Um grupo de senho-
ras homenageia amanhã
com um almoço no The
Fox .a Embaixatriz Hor-
tênsia do Nascimento
Silva, que parte na sex-
ta-feira de volta à Co-
lômbia.

HORÁRIO 7 - 10 - 13 e 16 horasAv.Copacabana.
1.066 Loja C

Criaçóei exclusivas.
Completa seçào de llngerle.

segunda-feira: Pres. Vargas. 509/1 6.,,-222-5921 224-4138
Largo do Machado. 29/317-265-5632 -285-0530
Conde ds Bonfim. 297/2.°-264-0740 284 0842NEL BLU — "Pizzaria Rodízio" — "Canneloni al sugo"

— O canneloni de massa caseira, recheado de carne
moída c/ temperos, cobertos com molho de tomates
naturais. É uma das massas do rodízio onde você se
farta de "Pizzas" e "Massas". Av. Pres. Wilson, 210.

atrações da noite

carioca

TERÇA-FEIRA BC PKOUÍjÇÔM AFHliStNTA
|0 RECADO DO PEDRINHO — Música da melhor
[qualidade, num ambiente sofisticado, com PedrinhoiMattar ao piano, assessorado por Macaé (sax) e
cantores. Isto é RIO'S — complexo turístico e
(gastronômico localizado no Parque do Flamengo, em
ifrente ao Morro da Viúva. Também restaurante
[francês e cervejaria. (285-3848/ 285-4698).

THE FOX Pub — "Cavaquinha na manteiga d'escargot"
A cavaquinha é grelhada na manteiga de escargots,

acompanhada de arroz de passas. Simplesmente divina.
Almoço e jantar. 

"Osso buco de Vitela" — a delícia de
domingo. Rua Jangadeiros, 14-A — Tels.: 247-8614/
267-8633.

UM SHOW DE SÉRGIO CABRAI.
I)IR. MUSICAL DE PAULO MOURA
INAUGURANDO O 1.° GRANDE Ingresso»TEATRO DA ZONA NORTE À Venda

CINE-SHOW DE MADUREIRAM'A CAH( MINA MACHADO. 542 • INI !159 H266l>l V a SAH AS 21.10 M • DOMS ÁS 20..JII H • U K1A II MPOKADA

QUARTA-FEIRA "GANDAIA 80" — Entrando em seu segundo mês
de absoluto sucesso, o alegre, movimentado e
bonito show que Oswaldo Sargentelli bolou para o
Obaoba—Ipanema, com as maravilhosas Mulatas
que não Estão no Mapa, cantores e orquestra,'
liderados por Iracema. Rua Visconde de Pirajá, 499.
Res.- 227-1289/ 287-6899. Vamos nessal

ESTRÉIADIA 22, 066.' FEIRA.REAL — "O Rei Legítimo das Peixadas" — "Sopa
Leão Veloso" — A internacionalmente famosa sopa
feita com todos os frutos do mar e temperos, fora de
série nesta Casa altamente especializada em frutos do
mar. Av. Atlântica, 514-A — Tel.: 275-9048.

Zózimo Barrozo do Amaral

quinta-feira i ÚLTIMAS SEMANAS — O supermusical argentino,
hntitulado "Meu Buenos Aires Querido", em cartaz,
ide 4* a domingo, no CANECÁO, encerrará sua
itemporada brasileira no próximo dia 30. Os maiores
[nomes da canção portenha. liderados por Hugo Del
iCarril, participam desse magnífico show. Não perca.Ingressos no local.

MARIA THEREZA WEISS — "Galinha ao Molho Pardo"
— Prato simples mas que requer cuidados especiais no
preparo. Ensopada no próprio sangue avinagrado.
Acompanha arroz e o molho da própria galinha. Alm. e
jantar. R. Vise. Silva, 152 — Tel.: 286-3098.

muitos têm sobre a validade
e eficiência dos tratamentos
psícanaliticos.

Amanhã, quinta, às
14 horas.
Médico-psiquiatra. terapeuta.
Maurício Schueller Reis se
coloca á disposição para
esclarecer, num papo
de alto nível, dúvidas
que

SEXTA-FEIRA CARMÉLIA ALVES - A "Rainha do Baião" é ai
grande atração do Rincão—Rio (R. Marquês dei
Valença. 83). de quinta a sábado, quando também
acontece o "Forró do Chapéu Virado", o "Baile dasj
Nações" e a presença internacional da cantora
africana Cyntia Joseph. Sempre a partir das 21 hs.
Também abre para almoço. Res.: 264-6659.

TRATTORIA TORNA — "Capretto al Forno" — Cabrito
novo, corado no forno, após ficar em vinha d'alho da
noite para o dia. Vinho e temperos italianos dão sabor
especial à carne. O acompanhamento pode ser arroz ou
batata róti. R. Maria Quitéria, 46 — Tel.: 247-9506.
LE MAZOT — "A Cotô de la Mer" — "Muqueca de
badejo" — Posta de badejo guisada com temperos
especiais, sem igual. "Casquinha de Siri" — a entrada
indispensável. Condução grátis p/ até 5 pessoas de cada
vez. R. Orlandina, 165 — Itacuruçá — Res. Rio: 244-

"SÉCULO XX—SÉCULO DE OURO" — Um dos
mais bonitos espetáculos da noite carioca. Leva a
assinatura de Caribé da Rocha, que reuniu um elenco
fabuloso, encabeçado por Lvsia Demoro, Rosita
Genzalez, Vitor Cantero e Nora Ney, para reviver os
mais famosos nomes do showbiz mundial. Em
cartaz no NACIONAL—RIO. Res.: 399-0100.

Grátis: pegue seu convite ms lojas ou na Administração do Shopping.

oominGo
SÁBADO

BAR LUIZ — "Schlachtplatte" — "Choucroute à Garni"
— Várias carnes preparadas com receita alemã, servi-
das com repolho curtido em tonéis de carvalho. "Torta
de frutas c/ creme chantilly" — a sobremesa n° 1. Alm.
e jantar. R. da Carioca, 39 — Tel.: 222-2424.

DOMINGO DIFERENTE — Varie o paladar dos
domingos, almoçando no Lisboa à Noite, que ofere-
ce deliciosa cozinha típica, em ambiente sofisticado,
a preços convidativos. Adega fartíssima. À noite,
jantar com música: Maria Alice Ferreira e Manuel
Taveira são as atrações, de 2a a sábado. R. Pompeu
Loureiro, 99. Res.. 255-1958.

Única firma especializada
GRANDE VARIEDADE DE MODELOS

Agora também:

ARMÁRIOS EMRUTIDOS
Consagrados pela qualidade — PROJETOS E INSTALAÇÕES GRÁTIS

OS MELHORES PREÇOS COM AMPLAS FACILIDADES DE PAGAMENTOS
CONHEÇA A MAIOR EXPOSIÇÃO: RUA JARDIM BOTÂNICO, 67 - TEL.: 286-4797

Drluixn dota marca xfiupri1
o melhor nfUiici» vm arti-,

•Sf 2KX-54I4
Em Ofarti
Especial

Venda Domiciliar
391-3699

DOMINGO "BRASIL DE PONTA A PONTA" — Faça uma
agradável e incrível viagem pelo Pais, através da
música, do humor e do talento de Ivon Curi, que
apresenta o mais alegre show brasileiro em exibição
no Rio, há vários meses, com absoluto sucesso.
Cartaz do Sambão: R. Constante Ramos, 140. Res.:
237-5363/ 256-1871 Antes jante no Sinhá.

CALDEIRAO — "Solarium Bar" — "Lula à Espanhola"
— Preparada com temperos especiais, guisada com
pimentão, batatas, cebola e cheiro verde. Sensacional.
Vasta adega de vinhos nacionais e estrangeiros. Alm. e
jantar. R. Gal. Ven. Flores, 171 — Tel.: 294-2945.
Dâ o Prato do Dia. do Seu Restaurante pelo

Tel.:255-1658.

Este é o primeiro
número da sua

assinatura
do Jornal do Brasil:

264-6807Esta coluna é publicada às quartas e quintas-feiras: 243-0862

Pelo Reembolso Postal Caixa Postai 884Rw de JaneiroUM LANÇAMENTO R6CORD

CADERNO B O JORNAL DO BRASIL ? Rio «Ip J«nrlro, quarta-feira, 20 <i« jwhIm» <í* 1070 D PÁGINA 3

A Princesa Caroline, na
pista do Jimmy's, na noite

dedicada ao tenis
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ESTH£IADIA 22, 066." FEIRA.



PÁGINA 4 D CADERNO B D JORNAL UO BRASIL ° Blo dr JnnHro, qtiHrto.f. ira, 20 de junho dt 1979

José Carlos Oliveira

Ao Banco
do Brasil

SR 

Presidente:
—¦ Como diria Lautréa-

mont, faz algum meses, meu
corpo massacrado pela dor
causada por uma pancreatite

crônica fez sua apariação fantasmagó-
rica na bela agência do Banco do Brasil,
Avenue des Champs-Élysées, em Paris.

Os médicos franceses ameaçavam
internar-me no Hotel-Dieu, o hospital
central da cidade, onde me cortariam a
barriga. Essa decisão da ciência pendia
sobre minha cabeça desorientada. As-
sim, náo tinha endereço: se hoje estava
no Wetter Hotel, onde passei algumas
dramáticas semanas, amanhã poderia
estar no hospital. E as despesas com a
cirurgia, internamento, remédios, cui-
dados ãe enfermagem?

Seria necessário tomar medidas
práticas. Primeiro: abrir uma conta no
Banco do Brasil. Após pequena áiflcul-
dade burocrática (devido à falta de en-
dereço permanente), surgiu a funciona-
ria ãe alto nível, Cecília, que conheço
desde que era uma garotinha loura em
Ipanema, explicou à recepcionista fran-
cesa que eu era mesmo doido, minha
vida não corria ao compasso das pes-
soas sensatas, e não poderiam deixar-
me morrer assim, ali, em Paris, apenas
por me faltar uma residência fixa. Depo-
sitei o mínimo: 500 dólares. Tenho comi-
go o número da conta e comprovante de
depósito. Através desse expediente, se
minha situação se complicasse na Fran-
ça, sendo necessário receber dinheiro
urgente, eu poderia mandar buscar 300
dólares mensais no Rio — meus amigos
dariam um jeito de arranjá-los — e as-
sim a burocracia hospitalar parisiense
me tratraria com atenção adequada,
estando comprovado daquela forma
que eu náo era um indigente interna-
cional.

Ora, quiseram os fados que a opera-
ção não fosse realizada. Voltei ao Bra-
sil. Aqui, médicos da escola americana
me colocaram em forma. Estou bem.
Más gasto um dinheirão por mês com
remédios, e isso vai continuar pelo resto
de minha vida, pois o que fiz com o meu
pâncreas, meu senhor, compelindo-o a
calcificar-se a fim de não sucumbir sob
quantidades industriais de bebidas ai-
coólicas — o que eu fiz com o meu pobre
pâncreas, o Único que tenho, nâo se
deve fazer corjn o nosso pior inimigo!
Mas o massacre fora consumado e só me
restava lutar contra a morte. Foi o que
fiz.

Agora preciso dos meus 500 dólares.
Fui à agência do Banco do Brasil no
meu bairro, o Leblon, e tiveram dificul-
dade para resolver o problema. Sugeri-
ram que escrevesse uma carta. A quem?Ao Banco do Brasil. Ora, todas as pes-soas vivas que receberam cartas mi-
nhas me consideram péssimo missivista.
Nestas condições, como ousaria dirigir-
me datilograficamente a uma entidade
abstrata, o Banco do Brasil S.A.? Deve-
ria começar a mensagem assim — Queri-
do Banco do Brasil? — ou mais intima-
mente: Estimado BB? — ou solenemente— Excelentíssimo Senhor Banco do Bra-
sil S.A.?

Não dá. O senhor há de convir quenão dá. De forma que decidi dirigir-me
ao representante em carne e osso dessa
instituição bancária que leva o nome do
meu país. Sr Presidente, rogo sua aten-
ção para o que segue:

1. Sou um convalescente tímido e
seria penoso, para mim, enfrentar a
rotina bancária no Centro da cidade, lá
pelos lados da Candelária. Há muita
gente no Centro da cidade e sofro de
horror à humanidade heterogênea. Gos-
to de conhecer uma pessoa de cada vez,
degustá-la, estudar seus sonhos, ma-
nias, encantos. Mas a multidão que cir-
cuia no eixo Presidente Vargas — Rio
Branco, creia-me, essa me apavora! Te-
nho a impressão de que me vai engolir,
transformando-me numa massa amorfa
e sem nome conhecida por transeunte.
Trabalhei a vida inteira unicamente pa-ra evitar que alguém pudesse um dia
insultar-me, chamando-me transeunte.
Não sou um transeunte, Sr Presidente, e
sim uma pessoa!

2. As agências de bairro existem
para servir os habitantes do bairro.
Elementar, meu caro Presidente Wat-son. Sendo assim, encareço-lhe descer
das alturas do cargo que ocupa afim deresolver meu pequeno problema. Pode-ria autorizar-me a receber meus 500dólares na agência da Bartolomeu
Mure?

Eu lhe ficaria muito grato, além de
pagar os juros correspondentes. Meu
endereço é — José Carlos Oliveira, Cai-
xa Postal 33168, Rio de Janeiro.

Aguardando seus préstimos, aqui
ficam antecipadamente os protestos de
minha mais deslavada admiração pelo
seu gesto magnânimo. Seu criado, obri-
gado — e cliente desde Paris, não esque-
ça! — JCO.

Música Popular
tmsmmmssamm

COPACABANA LANÇA UMA NOVA CANTORA

DOLORES
DURAN

J. R. Tinhorão

COM 

um álbum duplo Intitulado
Dolores Duran e abrindo uma
nova série de produções que se
chamará Galeria dos Imortais,
a Copacabana está entregam

do ao público o resultado de um trabalho
que — praticamente desconhecido no
Brasil — vem mostrar quanta coisa de
bom a moderna tecnologia pode fazer
pela cultura. No caso, a compositora-
intérprete Dolores Duran, falecida em
1959, reaparece cantando quase 20 anos
depois 23 de suas criações de sucesso —
acompanhada por uma orquestra atual.

A Idéia de Isolar a voz do cantor, para
superpô-la, depois, contra o fundo de uma
orquestra gravando em vários canais, pre-
sa a um arranjo que segue o acompanha-
mento original nota a nota, na mesma
tonalidade, náo é exatamente uma Idéia
nova. Em fins da década de 50, com o
recrudescimento do interesse em tomo
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das vozes operisticas (chegou-se a Inven-
tar um novo Ídolo de ópera especialmente
para o cinema, na pessoa do italo-
americano Mario Lanza), técnicos norte-
americanos ressuscitaram a voz de Caru-
so, que apareceu em álbum de luxo can-
tando com grande orquestra da época.

No Brasil, porém, onde vozes maravl-
lhosas como a de Orlando Silva conti-

nuam sepultadas em gravações de 78 ro-
tações das décadas de 30 e 40, só podendoser ouvidas em reprensagens feitas mui-
tas vezes através de discos já muito toca-
dos e cheios de ciú_dos, a iniciativa da
Copacabana tem o sabor de uma agrada-
vel novidade.

A maior parte das gravações da autora
de A Noite de Meu Bem, como se sabe, foi

feita tendo como acompanhamento ape-nas o seu pianista predileto, José Riba-mar Pereira da Silva, o Ribamar (queseria seu parceiro), e sustentação rítmica
estilo regional. Pois agora, após seis me-ses de trabalho do produtor Paulo Rocco
e do maestro Élcio Alvarez, encarregado
de armar a difícil tela dos arranjos de som
moderno capaz de prender a voz Isolada
de Dolores Duran, os apreciadores dacantora-composltora podem reouvi-la co-
mo se ouve uma cantora atual.Aliás, nesse sentido, e mesmo conside-
rando que nos últimos anos tèm apareci-
do excelentes vozes femininas na música
popular brasileira, a nova Dolores Duran
cantando com orquestra gravada em 16
canais nâo faz feio, mas antes soa como
uma Intérprete cuja escola já previa uma
série de recursos de uma modernidade
que se estende aos dias de hoje.

Agora é preciso apenas que o exemplo
da Copacabana neste álbum Dolores Du-
ran — Reconstrução Técnica com Or-
questra e Coro em 16 Canais seja Imitado
por outras gravadoras que possuam em
seu acervo grandes vozes da musica popu-lar brasileira. A RCa e a Odeon, principal-mente.estáo com a palavra, apesar de queninguém deve ficar multo animado: tra-
balhos do tipo que levaram a gravadora
brasileira Copacabana a produzir o álbum
duplo de Dolores Duran exigem em pri-
meiro lugar amor e interesse cultural e
depois a disposição de correr o risco de
investir capital de algum vulto para nem
sempre conseguir bons resultados comer-
ciais. E isso ninguém pode esperar, natu-
ralmente, de empresas internacionais
cujo coração bate em Wall Street.

MURAL MULHER
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Sílvia e Elenice
Braganti: cerca de 100 entrevistas

UMA
DISCUSSÃO
DO TEMPO
DE SÓFOCLES
DAS 

entrevistas
gravadas pelas
atrizes uva NI-
fio, Denise As-
sunçào, Simone

HofCmann, Regina Rodri-
gues, Silvia, Fátima Maciel,
Ana Cristina, Henny Van-
zan e Elenice Bragante com
cerca de 100 mulheres de
diferentes camadas sociais,
João das Neves partiu para
elaborar o texto de sua peça
Mural Mulher, que estréia
no dia 21, às 21 horas, no
Teatro Opinião.

Autor e diretor de O Últi-
mo Carro (que recebeu
menção honrosa na recente
Quarta Quadrienal de Pra-
ga, principal mostra de ce-
nografla e arquitetura tea-
trai do mundo), João das
Neves disse que com Mural
Mulher quis focalizar a si-
tuação atual da mulher bra-
sileira.

— Meu objetivo foi fazer
um espetáculo que náo par-
tisse de julgamentos a prio- \
ri, mas de elementos colhi-
dos na própria realidade.
Esses elementos básicos ob-
tidos pelas gravações e
complementados com li-
vros, artigos de jornais ou
revistas que descrevem a
posição da mulher brasilei-
ra hoje, foram compondo o
texto de Mural Mulher que
acabou resultando quase
que num documento vivo.

Segundo o diretor, a peçaé conduzida pelas entrevis-
tas (que também sáo feitas
pelas atrizes com os espec-

tadores) e pela adaptação
em Antígona, de Sófocles,
do diálogo entre Antígona e
Ismênia no qual ambas dis-
cutem sobre um ato de de-
sobediência da primeira ao
poder.

— Esse poder era repre-
sentado pelo tirano Creonte
que havia proibido o enter-
ro de Polinices, irmão delas.
Antígona pretendia enter-
rar o irmão e Ismênia era
contra, pois achava que ela
e Antígona ficariam expôs-
tas às sanções do tirano. A
discussão entre a necessi-
dade da ação e a negação
dessa ação é um dos fios

condutores de todo o espe-
táculo, que mostra a duali-
dade entre uma mulher que
quer libertar-se e luta e ou-
tra que se conforma achan-
do que. a luta não conduz a
nada.

Os cenários são de Ger-
mano Blum, os figurinos da
equipe da peça e a produ-
ção de Reglnaldo de P. e
Silva. De músicas, Pedaço
de Mim, de Chico Buarque,
Mulher Honesta Não Pres-
ta, de Duardo Dusek, e
composições de João das
Neves musicadas por Os-
waldo Montenegro e Sérgio
Sampaio.
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João das Neves:
sem julgar a priori

USINA,
O SOM DE
QUE OS
MÚSICOS
GOSTAM

O 

grupo Usina de música ins-
trumental, formado há me-
nos de um ano, faz sua se-
gunda aparição no Rio. A
primeira foi na semana pas-

sada na casa Apaloosa, da Barata RI-
beiro, com bom público. Hoje, o Usina
se apresenta no Centro Cultural Candi-
do Mendes, às 21 horas, com ingressos
a Cr$ 60,00. O grupo é formado por
quatro músicos, de idade média de 23
anos e todos cariocas: Marcos Ariel
(teclados), Antônio SanfAnna (contra-
baixo), Zé Nogueira (saxofone alto e
soprano) e Joca Moraes (bateria).

O repertório do show é basicamente
constituído
por composi-
ções do pró-
prio grupo,
além de um
arranjo que
entremeia
duas compo-
sições de Mil-
ton Nasci-
mento: Vera
Cruz e Cais.

landro. e, atualmente. O Rei de Ra-
mos), Rock Horror Show e tocou com
João do Vale e Elza Soares. Zé Noguei-

ra estudou na Berkelcy University, Es-
tados Unidos, participou da Ópera do
Malandro, Gota D'Agua e atualmente
está também em O Rei de Ramos.

— Eu acho fundamental esse nosso
trabalho em teatro. É a melhor escola,
o caminho do músico. Todos nós entra-
mos na Escola de Música e largamos
porque embora seja válida como
aprendizado inicial, à medida que a
gente vai se desenvolvendo a escola
passa a ficar fora da nossa realidade a
ponto de se transformar numa barreira
— prossegue Marcos.

"Nos Estados Unidos, por exemplo,
os músicos se formam sem vivência
profissional. Os músicos brasileiros, ao
contrário, não tèm formação teórica
mas tèm uma vasta vivência — com-
plementa Zé. Trabalhar com Francis
Hime, por exemplo, é ótimo porque ele
passa muito da experiência que tem, o
que acrescenta ao nosso trabalho".
O Usina acredita que a música instru-
mental venha a ter mesma importân-
cia da época da bossa nova, que foi
relegada a segundo plano com a Tropi-
cália, em que a figura do intérprete foi
mais valorizada que a do músico, e
afirma que ainda hoje são poucos os
que não encaram os músicos como
meros acompanhantes. Para exempli-
ficar, falam de todos os grandes instru-
mentistas brasileiros daquela época,
atualmente fora do pais pela falta de

— A nossa
música é Ins-
trumental
mas náo é
jazz, é popu-
lar brasileira.
É um som do
próprio grupo
Usina, com a
forte temáti-
ca do Impro-
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Lsina: a forte temática do
improviso com uma preocupação rítmica brasileira

viso — explica Marcos Ariel. Existe um
tema, em cima dele um improviso, mas
só que com convenções, referências
para o encadeamento. Como ponto bá-
sico, uma preocupação rítmica brasi-
leira (samba, balão, etc). É a música
que nós queremos fazer.

Pela dificuldade de sobreviver ape-
nas com música instrumental e pela
necessidade de um aprimoramento, o
trabalho c,ue desenvolvem passa a ser
encarado como a "hora do recreio", em
que fazem o que realmente gostam.
Mas todos os quatro têm vasta expe-
riência em trabalhtr com teatro. Ariel
gravou com Terezinha de Jesus, traba-
lhou com o grupo Cantares, fez show
com Carlota (flauta), foi tecladista de
Eliana Httman, participou do Projeto
Vitrine, e tocou com Francisco Mário,
numa gravação de produção Indepen-
dente. Atualmente, além de dar aulas
particulares, trabalha em Meu Compa-
nheiro Querido, de Alex Polaris. Antô-
nio SanfAnna, além de participar des-
te mesmo espetáculo, já tocou na Ópe-
ra ão Malandro, com Míriam Batuca-
da, com o grupo Cantares, além de
gravar com Lourenço Baeta, Terezinha
de Jesus e Vital Lima. Joca Moraes
participou de três peças de Chico
Buarque (Gota D'Água, Ópera do Ma-

mercado. Mas acham que a situação
vem melhorando, que o Festival de
Jazz ajudou, foi uma abertura. Para
conseguir gravar, contudo, têm dificul-
dade. Por isso, pretendem partir para
uma produção independente, onde po-
derão fazer exatamente o que desejam
no que se refere ao ideal do grupo e sem
ter que abrir mão de seus valores.

— O ideal seria — prossegue Zé —
não separar a música Instrumental da
que tem vocal, integrar estas duas coi-
sas e fazer música, pura e simplesmen-
te. Assim poderíamos até convidar vo-
calistas, fazendo parte do grupo em
termos de igualdade, como fez Chik
Corea.

Somado ao problema de se enfren-
tar os esquemas das gravadoras, de
divulgação, o grupo aponta a falta de
técnicos realmente competentes para
produzir os discos. Para eles, os técni-
cos apenas determinam como vai ser
feita uma gravação, sem desenvolver
um trabalho de "lapidação" do som.
Outro fator que consideram prejudicial
ao trabalho Instrumental é a comercia-
Uzaçáo do rock, a ponto do jazz ficar
meio apagado, "embora seja o piquedo momento", a possibilidade de se"ver a criação na hora em que acon-
tece".
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A RECEITA DE FESTA
JUNINA QUE

VEM DE
PERNAMBUCO
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Bolo Souza Leão, chapéu-de-couro, canjica,

pamonha e pé-de-moleque são alguns pratos típicos
servidos nas festas juninas no Recife .

Letícia Lins

RECIFE 

— As festas juninas em
Pernambuco revivem anual-
mente a tradição das adivi-
nhações, da corrida da foguei-
ra, das quadrilhas e não se

limitam à animação dos arraiais erguidos
em bairros populares, como o do Cordei-
ro, ou dos mais sofisticados, como a Praia
de Boa Viagem. Elas alegram o interior
das residências e hotéis que, além de
decorarem suas salas com balões ou ban-
deirinhas coloridas, se esmeram em pre-
parar o melhor pé-de-moleque, o Bolo
Souza Leão mais gostoso, o chapéu-de-
couro mais atraente.

No Recife, as espigas verdes invadem
as ruas e feiras. Estão em todas as esqui-
nas, sendo vendidas cozidas ou assadas.
Compradas cruas, em grande quantidade,
são transformadas em pamonhas ou can-
jicas (sendo que a consistência desta é
bem diferente da conhecida no Rio de
Janeiro). Em quase todos os pratos juni-
nos o leite de coco tem participação indis-
pensável, as castanhas-de-caju aparecem
com freqüência e a massa de mandioca de
vez em quando.

Aqui surge também o quentão que tem
na aguardente o seu principal ingrediente
— assim como batidas com nomes curió-
sos, como o Coco de Fura, Cai-Cai-Balão e
Fogueira. A exemplo do que fez no Natal e
no carnaval, a Empresa de Turismo de
Pernambuco — Empetur — Distribuiu as
receitas da gastronomia típica do ciclo
junino no Estado. As principais são as
seguintes:

Pé-de-Moleque
Quatro xícaras de massa de mandioca

lavada, espremida e peneirada; meio qui-
Io de açúcar mascavo ou rapadura; 250
gramas de castanha-de-caju moíãas (se-
parar algumas inteiras, para enfeitar);
uma colher de sopa de manteiga; três
cocos; cinco xícaras de água; uma colher
de sal (de chá); uma colher de sopa de
cravo torrado e moído; uma colher de
sopa de canela em pó; uma colher de chá
de erva-doce molda.

Com o açúcar ou a rapadura e duas
xícaras de água, faça um mel em ponto de
fio. Ainda quente, junte ao mel a colher de
manteiga. Deixe esfriar.

Rale os cocos e esprema uma quanti-
dade que dê meia xícara de leite puro e
reserve. Ao restante, junte três xícaras de
água e esprema. Misture a massa com o

mel e adicione, aos poucos, o leite de coco
fino. Junte as castanhas moídas, a cane-
Ia, o cravo e a erva-doce e tempere com
sal. Leve ao forno em forma untada, mas
antes de assar, retire e coloque as casta-
nhas para guarnecer. Coloque no forno
novamente até ficar bem assado.

Canjica
Trinta espigas de milho verde, três

xícaras de açúcar, uma colher de sopa de
sal, três cocos, uma colher de sopa de
manteiga.

Rale as espigas de milho. À massa
resultante, junte a metade do leite fino,
tirado dos três cocos, e coe numa peneira.
Com a outra metade do leite fino, torne a
lavar a massa, coando como na primeira
vez. Peneire numa peneira bem fina, para
retirar alguma palha ou bagaço. Leve ao
fogo essa massa numa caçarola grande,
mexendo sempre para não encaroçar. Ao
engrossar, adoce, tempere com o sal, e
acrecente uma xícara de leite de coco
puro. A canjica estará pronta quando
começar a soltar da panela, após uma
hora e meia a duas de cozimento. Sirva
com canela.

Pamonha
Trinta espigas de milho verde, duas

xícaras e meia de açúcar, sete xícaras de
leite de coco, sal a gosto.

Rale as espigas de milho verde. Em
seguida, junte a massa do milho, metade
do leite de coco e passe a mistura em uma
peneira. Coloque na massa o restante do
leite de coco, tornando a passar pela
peneira. Tempere com sal, ponha açúcar
e deite a massa em formas feitas com
palha de milho verde (que podem ser
amarradas ou costuradas à máquina).
Coloque as pamonhas (embrulhadas na
palha, bem amarradas) numa caçarola,
com água fervendo. Quando as palhas
mudaram de cor, as pamonhas estarão
cozidas (30 a 45 minutos).

Bolo Souza Leão

Cem gramas de manteiga; meio quilo
de massa de mandioca lavada, espremi-
da e peneirada; meio quilo de açúcar;
duas xícaras de água (para fazer o mel);
três cocos ralados e retirado o leite com
duas xícaras de água; 10 gemas; uma
pitada de sal.

Com o açúcar e a água faça um mel em
ponto de pasta. Ao retirar do fogo, junte a
manteiga e deixe esfriar. Passe os cocos

com a água no liqüidificador e retire o
leite. Misture as 10 gemas com a massa,
junte o leite de coco e o mel e tempere com
sal. Leve ao forno em forma untada.

Chapéu-de-Coüro
Doze espigas de milho maduro; dois

cocos; uma colher de sopa de manteiga;
quatro ovos; sal e açúcar a gosto.

Rale ou moa o milho, e passe em uma
peneira de arame: A massa, junte o leite.
dos cocos (tirado com duas xícaras e
meia de água), a manteiga, o açúcar e o
sal. Leve ao fogo e faça um creme grosso
(não é necessário terminar o 'cozimento
da massa) e deixe esfriar. Bata quatro
ovos (primeiro as claras em neve e depois
acrecente as gemas às claras) e misture
ao creme grosso. Vai ao forno (já quente)
em forma untada, deitando-se sobre a
massa meia xícara de leite de coco puro.

Se desejar, tempere com uma colher de
sobremesa de erva-doce. Ponha a erva-
doce num pedaço de pano limpo e amar-
re. Junte então o saquinho da erva-doce á
massa, quando fizer o creme grosso. Reti-
re-o ao colocar o bolo para assar.

Algumas das bebidas consumidas du-
rante São João, Santo Antônio e São
Pedro, são as seguintes:

COCO DE FURA — Meia garrafa de
aguardente, meia garrafinha de leite de
coco, meia lata de creme de leite, meia de
xícara de mel de abelha, gelo picado.

Misturar tudo, bater e servir.
CAI-CAI-BALÃO — Um copo de

aguardente de boa qualidade, um cálice
de. suco de pitanga, três goiabas, uma
fatia de manga, meia xícara de mel de
abelha.
Bater no liqüidificador, com gelo, coar e
servir.

• FOGUEIRA — Meio litro de aguar-
dente, meia garrafa de suco de caju, meia
xícara de chá de creme de leite, meia
xícara de chá de suco de limão.

Misturar tudo e adicionar açúcar e gelo
picado a gosto.

QUENTÃO — Dois litros de aguarden-
te, seis limões cortados em rodelas com as
cascas, três copos de água, 10 cravos-da-
índia, quatro pedaços de raspa de canela,
cem gramas de gengibre, açúcar a gosto.

Misture a aguardente com seis limões
cortados em rodelas (sem tirar a casca).
Misture aos outros ingredientes, em cal-
deiráo, e leve ao fogo para ferver. Sirva em
canecos de barro.

KATHE DASSLER
A "SENHORA

ADIDAS"
O 

ar de senhora de meia-idade em
viagem de passeio cabe perfeita-
mente para a alemã de 83 anos,
Kuthe Dassler, que chegou ao
Rio segunda-feira à tarde. Uma

dlscretissima peruca louro-cinza, óculos de
grau, tailleur rosa-bombom, a senhora Dass-
ler passa pela Alfândega do Aeroporto Inter-
nacional do Galeão com um pequeno sorriso
empurrando seu carrinho com algumas ma-
Ias. É recebida por alguns rapazes, um deles
— alto, olhos azuis, tipo alemão — mais
parece o seu neto.

Na realidade a senhora Dessler, com seu
Jeito tímido de poucas palavras, é presidente
de uma indústria de materiais esportivos —
a Adidas — que Joga diariamente no merca-
do 180 mil a 200 mil pares de sapatos esportl-
vos e cujas vendas andam em torno de 1
bilhão e 500 milhões de dólares anuais. E o
rapaz, Armln Knab, é o gerente-geral da
Adidas aqui no Rio. Mas a comparação não
está multo longe da verdade, pois Kathe
Dassler faz questão de ressaltar o caráter
familiar que sua empresa ainda tem, 50 anos
depois de sua fundação e com o pé em
praticamente todos os continentes. São 80
fábricas por 22 países.

O objetivo da vinda de Kathe Dassler ao
Brasil é visitar as fábricas que produzem o
material Adidas: oito em Sáo Paulo e uma
no Rio, em Bangu. Não sáo da Adidas, mas
firmas cujos os serviços são contratados
para produzir o material aqui no Brasil,
desde que a marca aqui chegou há cinco
anos. Quem produz os sapatos é a Vulcabrás
e as roupas é a Rema. Mas isso não quer
dizer — ressalta Armin Knab — que não
possam ser contratadas novas fábricas, caso
seja necessário.

O Brasil — que a senhora Dassler visita
pela primeira vez — é responsável por um
faturamento mensal de 4 milhões de dólares,
vendas para o mercado nacional e de expor-
tação, que absorve aproximadamente 25%
da produção brasileira. São fabricados 35
modelos de sapatos para todo tipo de espor-
te e 250 peças na coleção de roupas, que
somadas às cores e aos diferentes tamanhos
váo a 25 mil itens.

._._ Ahistóriada Adidas (o nome vem de Adi
Dassler, o fundador e marido de Kathe,
falecido em novembro do ano passado) co-
meça em 1920 com sua fundação pelos ir-
maãos Adolf e Rudolf. O primeiro fez seus
estudos em Pirmasens, numa universidade
para sapateiros, a única no mundo, concei-
tuadíssima pela alta qualidade do pessoal lá
formado. Foi nessa cidade do Sul da Alemã-
nha que Adolf (Adi) conheceu Kathe: casa-
ram-se, ela com 17 anos. Vieram os cinco
filhos, dos quais quatro são mulheres, e
Kathe dedicou-se aos afazeres domésticos.

Foi no final da Segunda Guerra Mundial
que a fábrica começou a ganhar corpo. Na
mesma época, por desavenças não revela-
das, os dois 'irmãos se separaram, e Rudolf
fundou a Puma", uma das maiores concorren-
tes da Adidas até hoje. O motivo da separa-
ção a senhora Dassler não explica, mas
garante que as relações entre as duas famí-
lias são cordiais, tanto comercialmente co-
mo no nível pessoal. Antes de viajar para a
América do Sul, a senhora Dassler convidou
seus parentes e concorrentes para uma xíca-
ra de café de despedidas, além de muitas
vezes encontrarem-se em aeroportos.

— Não há uma história, nem drama,
como se desejaria—observa a senhora Dass-
ler com um sorriso gentil.

O início de seu trabalho na firma foi em
1948, sempre atuando mais na parte admi-
nistrativa. Seu marido, um técnico em sapa-
tos, foi sem dúvida a mola propulsora da
empresa. Como diz um impresso sobre seu
trabalho, cada história de sua vida é a histó-
ria de um desafio vencido por Adi Dassler.
Desafiado a fazer uma chuteira com 400
gramas, foi mais além: ano passado, os joga-
dores de futebol estreavam na Copa do Mun-
do uma chuteira Adidas pesando 240 gra-
mas. E assim por diante vão sendo contadas
as histórias do fundador da marca, amigo de
esportistas, ele mesmo um esportista, joga-
dor de tênis até o fim da vida.

O mesmo espírito tem Kathe Dassler,
cujos esportes preferidos são natação e esqui
de fundo. O fato de ser uma mulher dirigindo
uma grande empresa não a abala. Embora
confirme que mesmo na Alemanha, onde a
mulher é bem mais emancipada do que a
brasileira — como afirma Armin-Knab — há
um certo preconceito em relação ao trabalho
da mulher. Os postos mais importantes são
dados geralmente a homens, e muitas vezes,
num trabalho igual ao do homem, a mulher
recebe menos.

Mas isto ocorre muitas vezes, pensa a
senhora Dassler, por culpa da própria mu-
lher, que prefere ficar cuidando apenas da
casa. Na Adidas ela garante que não há este
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Aos 63 anos, ela administra uma

empresa que tem 80 fábricas em 22
países e fatura, anualmente, 1
bilhão 500 milhões de dólares

problema e cita o exemplo de suas quatros
filhas, que têm postos importantes na com-
panhia.

Quanto a que sensação poderia ter toda
vez que avalia o poderio que tem em suas
mãos, a senhora Dassler garante que não há
este problema, não chegou onde está de um
dia para outro: foram 31 anos de trabalho, de
conhecimento profundo dos vários aspectos
da empresa e nem se sente, assustada apesar
da grande responsabilidade, tem vários assi-
tentes e colaboradores. Tampouco experi-
menta uma grande sensação de poder, pois o
trabalho intenso não lhe dá tempo para ter
este tipo de pensamento.

Com suas palavras em alemão traduzi-
das por Armin Knab - ela preferiu assim a
falar em inglês - a senhora Dassler diz que
nunca teve problemas com suas fábricas,
empregados ou sindicatos, principalmente
porque a Adidas sempre deu vantagens ex-
trás a seus funcionários, podendo qualquer
um deles ter acesso à sua pessoa diretamen-
te, a qualquer momento.

Diz que sabe alguma coisa a respeito do
Brasil, principalmente sobre as boas rela-
ções esportivas que tem com a Alemanha,
mas de política nacional prefere não falar.
Armin Knab observa que a Adidas se dá
bem com diferentes ideologias, pois até na
Rússia tem fábrica. .

Pela ordem, a senhora Kathe Dassler
dedica-se primeiramente à família, depois à
empresa, seguidas de alguns hobbies como
ouvir música clássica e esportes. Está quase
sempre com seus oito netos, pois todos mo-
ram muito perto, na cidade de Herzogenau-
rach, que ela garante ser muito mais fácil de
pronunciar do que Juhdlaí, onde está uma
das muitas fábricas de produtos Adidas.

Consumo
FORNO DE MICROONDAS SANYO E • SUPER, MAS NEM TANTO

A 

primeira vista parece um apa-
reino de televisão e tudo indi-
ca que os desenhistas indus-
trials que o projetaram procu-
raram de propósito a seme-

lhança. Afinal, é "o mais avançado forno
do mundo"—anuncia a Sanyo, que acaba
de lançá-lo no mercado brasileiro.

A grande novidade ê o sistema de
cozimento, feito por meio de microondas
que, ao penetrarem no aumento, se trans-
formam em calor. Fornos desse tipo Já são
comercializados há algum tempo nos Es-
tados Unidos e na Europa. Mais: o siste-
ma de cozimento por microondas é o
adotado nas naves espaciais tripuladas
onde um forno comum, com chama, fuma-
ça, etc., poderia provocar problemas mui-
to sérios.

Estaríamos diante, portanto, de um
forno espacial, o nec-plus-ultra da indús-
tria no campo da preparação dos allmen-
tos. E possível, só que tal avanço não se
fez sem problemas. Para se ter uma idéia,
dos 15 nãos encontrados no manual de
utilização do novo forno ("não ligue o
forno vazio", "não Jogue água sobre o
gabinete", "evite encostar peças metali-
cas...") nada menos de cinco referem-se
aos tipos de vasilhame para conter os
alimentos que nio devem ser usados.

Assim, explica o manual, não devem
ser usadas formas, panelas e balxelas de
metal porque "o metal reflete a onda,
impossibilitando o cozimento". Os cris-
tais também são contra-indicados porque"se quebram com extrema facilidade".
Madeira e bambu em alças e empunhadu-

ras de recipientes devem ser evitados.
Envoltórios de papelão "podem passar o
sabor da tinta aos alimentos". Plásticos
de baixa resistência ao calor, "como polie-
tileno, esüropor, resina de ferrol, melaml-
na, baquellte, não resistem às condições
do forno".

Quais seriam então os vasilhames indi-
cados? Segundo o manual, "o pirex é
ótimo, porem evite o aquecimento ou
resfriamento brusco". Quanto aos vidros
comuns, servem, mas "cuidado com os
que têm muita variação na espessura".
Sobram as louças, porcelanas e terâmi-
cas. Sobre elas recomenda o livreto: "Uti-
lize as que não têm pinturas na parte
interna."

A principal vantagem anunciada pelos
fabricantes é a rapidez do cozimento gali-

nha em 18 minutos, filé de peixe em cinco,
alimentos congelados em dez e arroz sim-
pies em 13. Um detalhe: esses tempos só
valem quando o alimento é colocado sozi-
nho, no centro do fomo. Os resultados?
Bem, as massas ficam realmente ótimas,
o frango supermacio. (Quanto ao bife, re-
sulta em algo meio esbranquiçado, como
carne cozida. Já o arroz fica apenas cozi-
do, com gosto e aparência de comida para

O novo forno Sanyoé apresentado co-
mo portátil, mas o peso de 32 quilos e a
ausência de alças desaconselham grande»
movimentações. Em termos de energia,
gasta por hora 1.35KW, o que dá pela
tarifa atual da Light, algo como cr |. 2,71

Atualmente, o forno de microondas
está sendo vendido por cr$ 26 mil 990. •
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Estréias
•**•

GARGALHADA FINAL (broillelfo), de Xovlar
de Oliveira Com Fregolonte, Stepon Nercei-
tian, Deníse Bandeira, Leila Cravo, Jacquei
Failde, Joio Barroso e Rafael de Carvalho.
Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 286 — 275-
4546), Lido-1 (Praia do Flamengo, 72 —
245-8904), Clnema-3 (Rua Conde de Bonfim,
229); Uh30m, I6h, 17h30m, I9h, 20h30m,
22h (18 anos). Comédia dramática. Pai e
filho, artistas de circo respectivamente, Trom-
boda (um ventriloquo) e Marreco (um palha-
co) fogem da polícia e vão a pé e de carona,
pelas estradas, rumo a Sáo Paulo, onde
pensam, encontrarão a possibilidade de rea-
luar seus sonhos

IRACEMA, A VIRGEM DOS LÁBIOS DE MEL
(brasileiro), de Carlos Coimbra. Com Helena
Ramos, Tony Correia, Francisco di Fjràncò,
Carlos Koppo, Alberto Ruschel e Mario Ben-
venuti Filho. Vitória (Rua Senador Dantas, 45
— 242-9020), Rian (Av. Atlântica, 2 964 —
236-61 14), Leblon-2 (Av. Ataulfo de Paiva,
391— 227-7805), Ópera-1 (Praia de Botofo-
go, 340 — 246-7705), Tijuca (Rua Conde de
Bonfim, 422 — 288-4999): MhiOm, 16h.
17h50m, I9h40m, 21h30m. Santa Alice

(Run Barão de Bom Retiro, 1 095 — 201-
1290): 15h30m, 17h20m, 19h)0m, 21h.
Madureira-2 (Rua Dagmar do Fonseca, 54 —
390-2338): 13h40m, 15h30m, 17h20m,
19hl0m, 2lh (16 onos). Inspirado na obro
de José de Alencar. Iracema, virgem tabaja-
ra, filha do pajé, é guardiã de um segredo
de Tupã. Se entregar seu corpo será castiga-
da com a morte. Um colonizador português,

Mariim, entra em suo vido e modifico seu
destino,

O ARTESÃO DE MULHERES (brasileiro), de
Antônio B. Thomé. Com Aldlne Muller, Wal-
dir Siebert, Pedro Gossador, loureno Mocha-
do e Andréa Camargo. Metro-Booviila (Rua
do Passeio, 62 — 222-6490), Condor Largo
do Machado (Largo do Machado, 29 — 245-
7374), Condor Copacabana (Ruo Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610)i 14h,
15h40m, I7h20m, I9h, 20h40m, 22h20m.
Baroneia (Ruo Cândido Benlcio, 1747 —
390-5745): 15h, I6h40m, 18h20m, 20h,
2lh40m. Art-Méler (Rua Silvo Rabelo, 20 —
249-4544): 14h30m, 16h, 17h30m, I9h,
20h3Om, 22h. Astor (Rua Ministro Edgord
Romero, 236), Rosário (Ruo Leopoldina Rego,
52 — 230-1889): )5hl0m, I6h45m,
I8h20m, I9h55m, 21h30m (18 anos). Co-
média. Um médico rico e bom vivant, exerce
a profissão de massagista, mas só oceita
clientes do sexo feminino.

TRAÍ...MINHA AMANTE DESCOBRIU (brasi-
leiro), de Nilo Machado. Com Sérgio de
Oliveira, Zana Braz, Sandra Alvarez, Sônia
Manjai e Luís Nunes. Plaza (Rua do Passeio,
78 — 222-1097): de 2o o 6o às lOh,
1lh45m, 13h30m, 15hl5m, 17h, 18h45m,
20h30m, 22hl5m. Sábado e domingo, a
partir das 13h30m (]8 anos). Comédia. Um
casal vive bem normalmente, num mar de
rotas. Um dia o marido, mulherengo invete-
rado, mas recatado, resolve troir sua amante
e tudo acontece.

Reapresentações
••*••

MORANGOS SILVESTRES (Smolstann.toll.t),
de Ingmar Bergmon. Com Victor Sjergstron,
Ingrid Thulin, Gunnar Bjonstrand e Bibi
Anderson. Cinema-2 (Rua Raul Pompéia, 102
— 247-8900).- 14h40m, 16h30m, I8h20m,
20hl0m, 22h (14 anos). Um dos mais impor-
tontes filmes de Bergmon mesclando todos
os principais constantes de sua obra até o
data de 1957. Um ancião revisita várias
fases de sua vido, desde o infância, o que
permite ao cineasta colocar no balanço umo
amplo gama de valores existenciais.

•**•
GIORDANO BRUNO (Giordano Bruno), de
Giuliono Montoldo. Com Gion Morio Volon-
té, H. Christian Blech, Renato Scarpa e Chor-
lotte Rampling. Ricamar Av. Copacabono,
360 — 237-9932): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h.
boje, excepcionalmente, não haverá a últi-
ma sessão (18 anos). Umo discussão do
mecanismo do Poder baseado na figurado
filósofo dominicano Giordano Bruno
(1556/1600), condenado 6 morte na fogueira
sob acusação de hover escrito heresias em
seus livros de filosofia._____

CORONEL DELMIRO GOUVEIA (brasileiro),
de Geraldo Sarno. Com Rubens de Falco,
Nildo Parente, Jofre Soares, Sura Berdichevs-
kl, José Dumont, Isabel Ribeiro e Magalhães
Graça. Joio (Av. Copacabana, 680 — 237-
4714): 16h30m, 20h (14 anos). Segundo
longo-metragem de Geraldo Sarno, procu-
rando utilizar, através da tomada de depoi-
mentos e outros recursos de Unho documen-
tório, suo ampla experiência no gênero. O
filme — roteiro premiado no Festival de
Brasília — segue principalmente a lingua-
gem do cinema ficcional para contar a
história do nacionalista Delmiro Gouveia,
que se opôs oos interesses de dominação
econômica da Machine Cottons (empresa
inglesa), sofreu perseguições políticos e foi
assassinado em 1917.

•••
OS MUCKER (Brasil-Alemanha), de Jorge
Bodonzky e Wolf Gauer. Com Marllse Saue-
ressig, Paulo César Pereío, José tewgoy,
Ricardo Hoepper e mais a participação dos
descendentes dos Mucker e habitantes de
Sopironga, vale São Jacó, Taquara, São
Leopoldo e Novo Hamburgo. Jóia (Av. Copa-
cabono, 680 — 237-4714): 14h30m, I8h,
21h30m (16 onos). Em 1873, em um vole
pouco povoado, no Rio Grande do Sul, com-
poneses imigrantes da Alemanha formam
uma comunidade fechada, de religiosidade
fanática, distribuindo igualitariamente os
produtos de seu trabalho. As hostilidades dos
vizinhos e das autoridades culminam em um
massacre. O filme é falado no dialeto ale-
mão conservado pelos descendentes dos
Mucker e tem legendas em português. No
Festival de Gramado recebeu os prêmios de
Direção, Atriz e Cenografia. O» Mucker foi

realizado na região em que ocorreu esse
episódio de messianismo e dissensão social.

ir**
A GAROTA DO ADEUS (The Goodbye Girl),
de Herbert Ross. Com Richard Dreyfuss, Mar-
sha Mason, Quinn Cummings e Barbara
Rhoades. Studlo-Tijuca (Rua Desembargador
Isidro, 10 — 268-6014): 14h30m, 16h50m,
19hl0m, 21h30m.(14 anos). Ex-Corista da
Broadway abandonada pelo amante entra
em atritos com o novo inquilino do aparta-
mento pobre onde viviam, um ator de Chlca-
go que pretende ganhar glória e fortuna nos
palcos nova-iorquinos. A afeição da filho da
ex-corista pelo intruso facilita um acordoi
coexistência pacífica no apartamento, onde,
entre desentendimentos, nasce umo relação
de amor. Dreyfuss conquistou o Oscar de
Melhor Ator de 77 com esse papel. Ameri-
cano.

•*•
AS BORBOLETAS TAMBÉM AMAM (brasiíei-
ro), de J. B. Tanko. Com Paulo Porto, Rossana
Guessa, Neila Tavares, Nestor de Montemar,
Angelina Muniz e Arlindo Barreto. Programa
complementar-. Kung Fu Contra as Bonecas.
Rex (Rua Álvaro Alvim, 33 — 222-6327).
13h30m, 17h, 20h30m (18 anos). Drama
com protagonistas da pequena burguesia.
Um professor que se pretende modelo de
moral tem atração pelas jovens alunos e, em
especial, por uma que se prostitui sob o
patrocínio de uma aliciadora de moças espo-
ciais. Paralelamente, o drama silencioso do
esposa desprezada, que teve um filho com
outro homem a fim de satisfazer o machismo
do marido estéril.

KUNG FU CONTRA AS BONECAS (brasileiro),
de Adriano Stuart. Com Adriano Stuart, Mau-
rício do Valle, Helena Ramos e Edgar Franco.
Programa complementar-. As Borboletas
Também Amam. Rex (Rua Álvaro Alvin, 33
— 222-6327): 13h30m, 17h, 20h30m (18
anos). Aventuras de Chang, mistura de chi-
nês com pernambucano, seguindo a linha
das produções de Hong-Kong._
O VINGADOR DE SHAO LIN (The Rebel of
Shao Lin), de David Lin. Com Carter Hwang e
Polly Shang-Kuan. Programa complementar-.
Casa dos Prazeres. Orly (Rua Alcindo Gua-
nabara, 21): de 2a. a 6a., às lOh, 13h40m,
17h25m, 19h20m. Sábado e domingo, a
partir das 13h40m (18 onos). Aventura na
China: o assassino de sete monges encorre-
gados de zelar por um cemitério e a tentativa
de solucionar o mistério. Produção chinesa de
Hong-Kong.

-
CASA DOS PRAZERES (Dai Freudenhaus),
de Alfred Weidenmann. Com Karin Jacob-
sen, Herbert Freitschmann, Gisela Peltzer e
Gisela Trowe. Programa complementar: O

Vingador de Shao Lin. Orly (Rua Alcindo
Guanabara, 21): de 2o. a 6a., òs lOh,
13h40m, 17h25m, I9h20m. Sábado e do-
mingo, o partir das I3h40m (18 onos), Ex-
prostituta aplica economias no compra de
um pequeno edifício de apartamentos e na
matrícula de tua filha em um colégio de
freiras. Coso-se com decadente artista de
circo, Dlficuldodes financeiras levam-na o
oceitor antigas companheiras de prostituição
como inquilinas. O prédio praticamente se
transformo em bordel, onde a filho náo
tarda a esquecer as lições do colégio. Produ-
çào alemã,

•
AS AMIGUINHAS (brasileiro), de Corlos Al.
borlo Almeida. Com Diva Medreck, Cot Regi-
ne, Fátima Colebrini, Neusa Chantol e Edson
Heath. Méler (Av. Amaro Cavalcanti, 105
229-1222): !4h30m, I6hl0m, 17h50m,
2lh)0m (18 oms). Melodrama. Quatro mo-
ças vão passar uns dias numa ilha deserta.
Júlia ama Cláudia. Esta, Sílvia e Môníca
praticam o lesbianismo, mas ficam excitadas
quando descobrem um homem na ilha,
fugitivo de umo prisão, para desespero de
Júlio, que despreza o sexo oposto.

DRIVE-IN

****
UMA MULHER DESCASADA (An Unmarried
Woman), de Poul Mozursky. Com Jill Clay-
burgh, Alan Bates, Michaol Murphy, Cliff
Gormon, Pat Quinn e Kelly Bishop. Lagoa
Drive-ln (Av. Borges de Medeiros, 1.426 —
274-7999): 20h, 22h30m (18anos). Abando-
nada pelo marido após 17 anos de vida
conjugai que lhe parecia satisfatória, Erica
Benton enfrenta um período de crise, não
conseguindo aceitar a realidade. A conselho
de uma analista, procura explorar o novo
espaço existencial aberto pela separação e
descobre o prazer de construir sua própria
vida. Produção americana. Até domingo.

MERCENÁRIOS DO DIAMANTE (Diamonds
Mercenárias), de Vai Guest. Com Telly Sova-
Ias, Peter Fonda, Hugh 0'Brien, O.J. Simpson
e Moud Adams. Ilha Auto-Cine (Praia de São
Bento — Ilha do Governador): 20h30m,

22h30m (18 anos) Agente de uma organiza-
ção mtornacional relacionada com minera-
çáo de diamantes voi à África investigar o
roubo de uma fortuna em pedras preciosas.
Produção americana. Até sábado.

MATINÊS
ELKE MARAVILHA CONTRA O HOMEM ATO-
MICO — Lido-2: lóh, I7h30m (livre).

UMA AVENTURA NA FLORESTA ENCANTA-
DA — Scola: I4hl0m, 15h55m (livre).

AS AVENTURAS DE UM DETETIVE PORTU^
GUES — Comodoro: I5h20m, I7h(10anos)

JECA E SEU FILHO PRETO — Tljuca-Palac7-
13h, 14h40m, I6h20m (livre). Último dia.

Extra
MOSTRA DE CURTAS — Exibição de Jongo,
de Edilson Piá, Vivendo os Tombos, Carvoei-
ros, de Dileny Campos, Ícaro e o Labirinto, de
Antônio Moreno, Galo Sem Asas, de Pedro
dos Anjos, Leucemia, de Noilton Nunes,
Paralolas, de Sérgio Santos, e Ma realidade,
de Jorge de Abranches. Hoje, às 22h, no
Ricamar (Av. Copacabana, 360)

• *•*

O GABINETE DODR CALIGARI (Das Kabinet
des Dr Caligari), de Robert Wiene. Com
Werner Krauss, Conrad Veidt e Lil Dogover.
Hoje, às 21 h, no Cineclube Studio -43 da
Aliança Francesa de Copacabana, Rua Duvi-
vier, 43 (14 anos). O Dr Caligori e Cesare,
que ele apresenta em estado sonambúlico,
são atrações em um parque de diversões.
Sob o domínio de Caligari, Cesare comete
vários assassinatos envoltos em mistério.

CURTAS — Exibição de Construção da Edito-
ra Mondadori na Itália e Exposição da Obra
de Oscar Niemeyer no Centro Georges Pam-
pidou, filmes sobre as obras de niemeyer
Hoje, às 20h30m, no Cineclube da IAB/RJ,
Rua Conde de Irajá, 122. Após a sessàc
palestra com Oscar niemeyer.
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O Gabinete do Dr Caligafi, de Robert Wiene, na seleção de
filmes do expressionismo alemão apresentado no Cineclube

Stúdio-43

Continuações
•*•••

O EXPRESSO DA MEIA-NOITE (Midnight Ex-
press), de Alon Parker. Com Brad Davis,
Ra.ndy Quald, Bo Hopkins, John Hurt, Paul
Smith e Mike Keilin. Lido-2 (Praia do Flamen-
go, 72 — 245-8904): 19h 1 Om, 21 h30m (18
anos). Versão do livro de Billy Hayes e
William Hoffer, que relata a experiência
verídica do primeiro. O filme se passa quase
todo em dependências de uma prisão em
Istambul, onde, preso por contrabando de
haxixe, o jovem americano Hayes sofreu
torturas físicas e morais. Depois de condena-
do a quatro anos foi submetido a novo e
arbitrário julgamento que deveria, por or-
dens de cima, alterar a pena para prisão
perpétua. O affaire, em que o Governo
ditatorial da Turquia pretendeu usá-lo come
um exemplo, teve início em 1970 e chocou a
opinião pública americano. Por motivos ób-
vios, os cenários (com exceção das clássicas
imagens turísticas de Istambul) foram minu-
ciosamente reconstituídos na ilha de Malta,
Produção americana. Oscar para Melhor Tri-
lha Sonora (Giorgio Moroder) e Melhor Rotei-
ro Adaptado (Oliver Stone).

•••••
CERIMÔNIA DE CASAMENTO (A Wedding),
de Robert Altman. Com Desi Arnaz Jr., Carol
Burnett, Geraldine Chaplin, Howard Duff,
Mia Farrow, Vittorio Gassman, Lilian Gish e

Lauren Hutton. Comodoro (Rua Haddock Lo-
bo, 145 — 264-2025): 18h50m, 21h30m.
Veneza (Av. Pasteur, 184 — 226-5843),
Palácio (Rua do Passeio, 38 — 222-0838):
13h30m, lóhlOm, 18h50m, 21h30m (16
anos). Americano. Comédia satírica. A ceri-
mônia de casamento de dois jovens de
famílias abastadas mas sem raízes, da qual
participam os parentes do noivo e os da
noiva e alguns poucos amigos. Tanto na
igreja como na recepção a sátira está presen-
te, pretendendo desmistificar a cerimônia
matrimonial a partir do vulnerável compor-
tamento humano.

•••••
DOIS NA CAMA NUMA NOITE DE CHUVA
(The End of the World in Our Usual Bed in a
Night Full of Rain), de Lina Wertmüller. Com
Glancarlo Gianini, Condice Bergen e Ane
Byrne. Copacabana (Av. Copacabana, 801
— 255-0953): 15h, 17hl5m, 19h30m,
21h45m. Tijuca-Palace (Rua Conde de Bon-
fim, 214 — 228-1222): 18h, 20hl0m,
22h20m (18 anos). Americano. Comédia
dramática. Giancarlo Gianini, um jornalista
italiano romântico e chauvinista, e Candice
Bergen, uma fotógrafa americana de idéias
feministas, estão em crise matrimonial.
Questionamentos da espécie humana colo-
cam macho e fêmea em questão. Último dia
noTijuca-Palace.

****
CABEÇAS CORTADAS (brasileiro-espanhol),
de Glóuber Rocha Com Francisco Robal,
Pierre Clemonti, Marta May, Rosa Penno.
Emma Cohen e Luís Cges Rlo-Sul (Run
Marquês de Sâo Vicente, 52 — 274-4332),
Roma Brunl (Rua Visconde de Piro|á, 371 —
287-9994), Brunl-Copacobana (Rua Barota
Ribeiro, 502 — 225-2908), Brunl-TIjuca (Rua
Conde de Bonfim, 379 — 268-2325): I4h,
lóh, I8h, 20h, 22h (18 onos). Drama. Um
ditador tudo faz para continuar com o Poder
nas mãos, mos o povo, liderado por um
profeta, irá transtornar seus planos de novas
conquistas e destruí-lo.

• ••*
O CÉU PODE ESPERAR (Heovon Can Wait),
de Worren Beotty e Buck Henry. Com Warren
Beatty, Julie Christie, James Moson, Jock
Warden, Charles Grodin e Dyon Cannon.
Coral (Proia de Botafogo, 316 — 246-7218):
14h, lóh, 18h, 20h, 

~22h 
(livre). Comédia

fantástico. Nova versão de uma história de
Harry Segai, que já deu origem a um célebre
momer.to da comédia cinematográfica, Que
Espere o Céu, de Alexander Hall, 41. O
protagonista, vitima de acidente, é colhido
pelo mensageiro do céu antes de suo hora.
Após o cremação do corpo, o jeito é fa/é-lo
voltar à Terra em outro invólucro carnal. E ele
volta no corpo de um magnata vítima da
esposa, que tem um amante. Produção ame-
ricana. Oscar para a Melhor Cenografia' 

••**
O FRANCO-ATIRADOR (The Deer Hunter), de
Michael Cimmo. Com Robert de Niro, Chris-
topher Walken, John Cazale, John Savage,
Chuck Aspegreen, George Dzundza e Meryl
Streep. Scala (Praia de Botafogo, 320 —
246-7218): 18h, 21h20m (18 anos). Ganha-
dor de cinco Oscar referentes à programação
de 78 nos Estadus Unidos nas categorias:
Filme, Diretor (o terceiro filme de Cimino),
Ator Coadjuvante (Christopher Walken),
Montagem e Som. Também premiado pela
crítica de Nova Iorque. Cinco amigos, opera-
rios de origem ucraniano radicados na Pen-
silvãnia, contrabalançam a monotonia dos
dias de trabalho com cocadas nos fins de
semana. Um se casa, outro fica noivo. Dos
cinco, três vôo servir no Vietnam. Sofrem os
traumas da guerra e do aprisionamento
pelos vietcongs: de volta à terra natal, o
menos vulnerodo pelo experiência decide
localizar os dois ex-combatentes para a pro-
blemática retomado da vida normal. Produ-
Ção norte-americana.

•**"
EOUUS (Equus), de Sidney Lumet. Com Ri-
chard Burton, Peter Firth, Colin Blockely,
Joan Plowright, Harry Andrews 8 Eiüeen

Atkins. Coruso (Av, Copocabona 1326 —
227-3544). Corloco (Ruo Conde dt Bonfim,
338 — 228-8178) I3hl5m, !6h, I8h45m,
21h30m (18 anns), Drama americano A
famosa peca de Peter Shaffer em versão
cinematográfica. Um jovem de 16 onos,
saudável e normal, tem o estranho hábito o»
furar olhos de cavalos, Um médico psicano-
lista tento curá-lo através de um extenuam»
trabalho desenvolvido com a mente do
rapaz.

***
NOS EMBALOS DE IPANEMA (brasileiro), d*
Antônio Calmon. Com André de Bioie, Angu.
tino Muniz, Zaíro Zambelli, Paulo Vilaço,
Roberto Bonfim, Gracinda Froire, Selma Egrei
e Yara Amaral. Odeon (Praça Mahotmo
Gondhi. 2 — 222-1508), Sáo Luiz (Rua
Machado de Assis, 74 — 225-7679), Roxy
(Av, Copacabana, 945 — 236-6245), U-
blon-l (Av. Ataulfo de Paiva, 391 — 287-
4524), Ópera-2 (Praia de Botafogo, 340 —
246-7705), América (Rua Conde de Bonfim,
334 — 248-4518): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h,
Imperator (Ruo Dias da Cruz, 170— 249.
7982), Vitória (Bangu), Polácio (Campo
Grande), Cisne (Av. Geremario Dantas, I 207
— 392-2860), Olaria: I5h, 1 7h, I9h, 21 h.
Madureira-1 (Rua Dagmar da Fonseca. 54 —¦
390-2338): 13h30m, 15h30m. 17h30m,
19h30m, 21 h30m (1 8 anos). Comédia social!
Toquínho, um adolescente, vende seu corpo
em troca de dinheiro para freqüentar os
praias e a vido noturna da Zona Sul »
praticar o surf, sonhando com uma viagem
ao Havaí. Parte para a perdição. São impor-
tantes personagens em sua vida o mãe, a
namorado, uma garota moderninha corri
quem transa e um homossexual.

ic
FIM DE FESTA (brasileiro), d» Paulo Porto
Com Paulo Porto, Denise Bandeira, Morio
Fernanda e Zaira Zambelli. Pathé (Praço
Floriano, 45 — 224-6720): de 2o o 6' òs 1 2h,
14h, lóh, I8h, 20h, 22h. Sábado e domingo

a partir das 14h. Art-Copacabana (Av. Copa-
cobana, 759 — 235-4895), Art-Tijuca (Ruo
Conde de Bonfim, 406 — 288-6898), Art-
Maduroira (Shopping Center de Madureiro).
Studio-Poissandu (Rua Senador Vergueiro.
35 — 265-4653), Novo Pax (Ruo Visconde de
Pirajá, 351 — 287-1935). Paratodos (Rua
Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628)- I4h,
lóh, 18h, 20h, 22h (18 anos). Melodrama.
Um casal da melhor sociedade carioca entra
em crise matrimonial, provocada muito espe-
cialmente pela futilidade da mulher que só
pensa em festas e roupas. Um dia, o marido
resolve partir para outro e encontra duos
moças de espírito progressista e um barco,
que os leva para uma aventura que dá ao
homem novos esperanças na vida

Grande Rio
Niterói
Alameda — Nos Embalos de Ipanema, a,
com André de Biase. Às I5h, 17h, 19h. 21 h
(18 anos). Áté domingo.

Brasil — Nos Embalos de Ipanema, a , com
André de Biase. Às 15h, 17h, 19h, 21 h (18
anos). Até domingo.

Center — Iracema, a virgem dos Lábios de
Mel, com Helena Ramos. Às 14hl0m, lóh,
I7h50m, 19h40m, 21h30m (16 anos). Até
domingo.

Central — Um Marido Contagiante, ., com
Milton Morois. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h
(16 anos). Até sábado.

Cinema-1 — Equus, com Richard Burton. Às
13hl5m, lóh, 18h45m, 21 h30m (18 onos).
Até domingo.

Icaral — Nos Embalos de Ipanema, com
André de Biase. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h
(18 anos). Até domingo.

Niterói — Nos Embalos de Ipanema, com
André de Biase. Às 14h, lóh, 18h, 20h, 22h
(18 anos). Até domingo.

Éden — O Artesão de Mulheres, com Aldine
Muller. Às I4h05m, I5h40m, 17hl5m,
18h50m, 20h25m, 22h (18 anos). Até sá-
bodo.

SAO GONÇALO
Neves — Um Marido Contagiante, com Mil-
ton Morais. Programa complementar: O Dra-
gão Contra o Tigre Chinês. Às 14h, 17h30m,
21 h (18 onos). Até domingo.

Tamoio — Nos Embalos de Ipanema, com
André de Biase. Às 15h, 17h, 19h, 21 h (18
anos). Até domingo.

Nercessian. Programa complementar: A Rai-
nha das Artes Marciais. Às 14h, 17h30m,
21 h (18 anos). Até domingo.

PAZ — Nos Embalos de Ipanema, com André
de Biase. Programa complementar-. Os Deu-
tes do Kung-Fu. Às I3h30m, 17h15m,
I9hl5m (18 anos). Até domingo.

NOVA IGUAÇU

VERDE — Um Marido Contagiante, com Mil-
ton Morais. Programa Complementar-. As
Sete Lutas Marciais. Às 14 h, 17h30m, 21 h
(18 anos). Até domingo

PAVILHÀO — Nos Embalos de Ipanema, com
André de Biase. Às II h, 13h, 1 5h, 17h, 19h,
21 h, (18 anos). Até domingo.

SÃO JOÃO DE MERITI

GLÓRIA — Gargalhada Final, com Stepan
Nercessian. Programa CcJfítplementar-. A Soi-
ta do Karat*. As 14h, 17h30m, 2lk (18
onos). Até domingo.

SÂO JOÃO — Nos Embolos de Ipanema eom
André de Biase. Programa Complementar: O
Filho do Dragão Chinês. Àsl3h, 16h30„ 20h.
(18 anos). Até domingo.

NILÓPQLIS

NILÓPOLIS — Gargalhada Final, com Ste-
pan Nercessian. Programa Complementar.
Dois Heróis do Karat*. Às 14h, 17h30m,
21h. (18 anos). Até domingo

PETRÓPOLIS

DUQUE DE CAXIAS
CAXIAS — Gargalhada Final, com Stepan

DOM PEDRO — A Ilha do Desejo, com David
Cardoso. Às 15h30m, 17h20m, 19hl0m,
21h. (18 anos). Até sábado.

PETRÓPOLIS — Nos Embalos de Ipanema.
com André de Biase. Às 15h, 1 7h, 19h, 21 h,
(18 anos). Até dominga.

A HORA DOS RUMINANTES — Adaptação
do romance de J. J. Veiga. Adapt. e dir. de
Vitol Cardoso. Mús. e dir mus. de Ronaldo
Florentino. Com Athenodoro Ribeiro, Maria
Goretti, Miguel Arcan|o, Samuel Costa, Vera
Rocho e Vital Cardoso. Centro Cultural Cân-
dido Mendes, R. Vise. de Pirajá, 351 (287-
1935). De 5o a dom., às 21 h30m. Ingressos a
CrS 100,00 e CrS 50,00.

MEU COMPANHEIRO QUERIDO — Texto de
Alex Polari. Mús. e dir. mus. de Roberto
Nascimento. Dir. de Amir Haddad. Com
Stepan Nercessian, Roberto Nascimento e
Trio Musical. Teatro da CEU, Av. Rui Barbosa,
762. De 4o o dom., às 21h30m, vesp, dom.,
òs 18h. Ingressos a Cr$ 120,00 e Ci$ 60,00.
Seqüência de textos poéticos, parcialmente
musicada, constituindo um depoimento pes-
soai sobre alguns momentos particularmente
dolorosos da recente História do Brasil.

OS BONS TEMPOS VOLTARAM — Comédia
de Ricardo Meireles. Dir. de Júlio Wohlge-
muth. Com Yara Vitória, Otoniel Serra, Dayse
de Lourenço, Rosamaria Moraes. Teatro Expe-
rimental Cacilda Beclcer, Rua do Catete, 338
(265-9933). De 4o a sáb., às 21 h, e dom., às
18h e 21 h. Ingressos a Cr$ 50,00 e CrS 30,00
estudantes. Numa esdrúxula pensão onde o
nonsense reina soberano, personagens exó-
ticos circulam e entram em conflito. Até dia
1° de julho.

INVESTIGAÇÃO NA CIASSE DOMINANTE-
Versão livre de Está lá Fora um Inspetor, de
Priestley, adaptado por Flávio Rangel. Dir. de
Flávio Rangel. Com Leonardo Vilar, Nathálio
Timberg, Jonas Bloch, Carlos Kroeber, Wolf
Maia, Tânia Loureiro, Idelar Baldessera.
Teatro Mosbla, Rua do Passeio, 42/56 (242-
4880). De 3°aó°òs21hl5m. Sáb.,às20he
22h30m e dom, às 18he21hl5m. Ingressos
de 3o a 6° e dom. a Cr$ 150,00 e CrS 80,00,
estudantes, e sáb., a Cr$ 150.00. Sob oretex-
to de esclarecei un, suículu, uni detetive
levonto umo discussão sobre o código ético
do burguesia.

QUEM TEM MEDO DE VIRGÍNIA WOOLF? —
Texto de Edward Albee. Dir. de Antunes
Filho. Com Raul Cortez, Lilian Lemmertz,
Sylvia Brago e Roberto Lopes. Teatro Maison
de France, Av. Pres. Antônio Carlos, 58 (252-
3456). De 4o o 6o, às 21 h, sáb., às 19h30m e
22h30m, dom., às 18h e«21 h. Ingressos de 4o
a 6o e dom., a CrS 150,00 e Cr$ 80,00 e sáb.
a Cr$ 150,00. Num campus norte-
americano, um professor e a sua mulher,
diante da perplexa presença de dois jovens
visitantes, entregam-se a um requintado
jogo de destruição mútua, paradoxalmente
motivado por profundos sentimentos de ter-
nura. Até dia 1° de julho.

UM RUBI NO UMBIGO — Texto de Ferreiro
Gullar. Dir. de Bibi Ferreira. Com Rogério
Fróes, Osmar Prado, Ana Lúcia Torre, Selma
Lopes, Sérgio Fonta e outros. Teatro Casa
Grande, Av. Afrânio de Melo Franco, 290
(227-6475). De 3a a sáb., às 21h30m, dom.,
às f9h e 21 h30m. Ingressos de 3o a 5o a CrS
50,00 e de 6o a dom., a CrS 80,00. Única
posse valiosa a última esperança da jovem
filha de uma família pobre, o rubi que ela
tem encravado no umbigo acaba conduzin-
do-a à destruição. Até dia 1° de julho.

O REI DE RAMOS — Musical de Dias Gomes
(texto), Chico Buarque e Francis Hime (músi-
ca). Dir. de Flávio Rangel. Com Paulo Gracin-
do, Marília Barbosa, Carlos Kopa, Jorge
Chaia, Felipe Carone, Leina Krespi, Roberto
Azevedo, Solange França e outros (além de
músicos e bailarinos). Teatro João Caetano,
Praça Tiraòentes (221-0305). De 4" a 6°, às
21hl5m, sáb. às 20h e 22h30m, dom., às
18h e 21 h, vesp. 5° às 18h30m. Ingressos 4°

e 5o, a CrS 100,00 e Cr$ 50,00 estudantes, 6°
e dom., Cr$ 150,00 platéia e Io balcão, CrS
120,00, T balcão, Cr$ 60,00 estudantes no
2o balcão, sáb., Cr$ 150,00, platéia e Io
bolcão e Cr$ 120,00, 2° balcão. Vesp. 5°. CrS
50,00. Dois magnatas do jogo do bicho
lutam pelo poder enquanto seus filhos vivem
umo história de amor

Teatro
PATO COM LARANJA — Comédia de Wil-
liam Douglas Home. Dir. de Adolfo Celi. Com
Paulo Autran, Marília Pêra, Dennis Carvalho,
Karin Rodrigues, Rosita Tomás Lopes. Teatro
Villa-Lobos, Av. Princesa Isabel, 440 (275-
6695). De 4oa 6o, às 21 hl 5m, sáb., às 20h e
22h30medom.,às 18he21hl5m. Ingressos
de 4o o 6o e dom., o CrS 150,00 e CrS 80,00,
estudantes, sáb. a CrS 150,00. A esposa que
pretende abandonar o marido por um aman-
te mais jovem arrepende-se no meio do
caminho.

MURRO EM PONTA DE FACA — Texto de
Augusto Boal. Dir. de Paulo José. Com Othon
Bastos, Yara Amaral, Mortha Overbeck, Re-
nata Borghi, Ada Chaseliov e Otávio Augus-
to. Teatro Municipal de Niterói, Rua 15 de
Novembro, 35. Hoje,.às 21 h. Ingressos a Cr$
100,00 e CrS 50,00, estudantes. Teatro Dul-
eina, Rua Alcindo Guanabara, 17 (232-
5817). 6o, e dom., às 21 h, sáb., às 20h e
22h30m, vesp. dom. às 18h. Ingressos 6o e
dom. a CrS 100,00 e Cr$ 50,00, sáb., a Cr$
100,00. A vida dos exilados políticos brasi-'
leiros no exterior, examinados sob um angu-
Io ora divertido, ora patético, mas sempre
com grande calor humano e dignidade. Até
dia 29 de julho.

AQUI E AGORA — Comédia de Mário Brasi-
ni. Dir. de Cecil Thiré. Com Mário Brasini,
André Villon e Terezo Amayo. Teatro Glória,
Ruo do Russel, 632 (245-5527). De 3o a 6° às
21hl5m, sáb. às 20h e 22h30m, dom., às
18h e 21hl5m. Ingressos a Cr$ 50,00.
Conflitos existenciais de dois homens de

meia-idade, com uma formação marcada
por convenções e preconceitos. Até dia Io de
julho.

A CALÇA — Comédia de Carl Sternheim
adaptada e transubstanciado por Millôr Fer-
nandes. Direção de Mourice Vaneau. Com
Oswaldo Loureiro, ítalo Rossi, Bete Mendes,
Jacqueline Laurence, Ricardo Petraglia, Ivan
de Almeida. Teatro Princesa Isabel, Av.
Princesa Isabel, 18ó (275-3346). De 3° a 6°
às 21 h30m, sáb., às 20h30m e 22h, dom., às
18h e 21 h30m. Ingressos de 3o á 5o e vesp.
dom. o CrS 150,00 e Cr$ 100,00 estudantes.
6°, sáb. e segunda sessão de dom.,"a CrS
150,00. Incidente fortuito e embaraçoso dá
inicio o uma surpreendente ascensão social
de um casal.

AS HIENAS — Texto de Bráulio Pedroso. Dir.
de Sebastião Lemos. Com Marcelo Picchi,
Margot Baiard, João Elias, Miriam Carmo.
Teatro da Gávea, Rua Marquês de Sâo
Vicente, 52 — 4o. De 4o a 6a, às 21h30m,
sáb, às 20h e 22h30m, dom., às 19h e
21h30m. Ingressos 4o, 5o e dom., a Cr$
100,00 e Cr$ 60,00, estudantes, 6o e sáb.,
preço único de CrS 100,00. Numa cidade
invadida por hienas, três pessoas soltam as
suas hienas interiores no refúgio onde se
esconderam.

MÁSCARAS — Espetáculo de mímico inspi-
rado no poema de Menofi dei Picchio. Super-
visão de Louise Cardoso. Com Beatriz Jun-
queira, Graciela Figueiroa, Milton Dobbim.
Teatro Tablado, Av. Lineu de Paula Macha-

do, 795 (22Ó-4555). De 6o a 2o, òs 21 h.
Ingressos a Cr$ 70,00. Até dia 25.

CANTEIRO DE OBRA - Texto de Pedro Porfí-
rio. Dir. do autor e de José Roberto Mendes.
Com Isolda Cresta, Cecília Loyola, Jurandir
Oliveira, Leônidas Aguiar, Lina Fróes, Wladi-
mir Sampaio. Teatro Glauce Rocha, Av. Rio
Branco, 179 (224-2356). De 3a a 6o e dom.,
às 21 h, sáb., às 20h e 22h, vesp. 5° e dom.,
òs 18h30m. Ingressos de 3a a 5° a Cr$ 30,00,
6o a CrS 40,00 e sáb. e dom., a CrS 50,00. A
rotina desesperada de um canteiro de obro
mostrando o regime de semi-escravidão em
que vivem os operários da construção civil.

LOLA MORENO — Musical de Bráulio Pedro-
so, John Neschling e Geraldo Carneiro. Dir.
de Antônio Pedro. Com Lucélia Santos, Ney
Latorraca, Grande Otelo, Elza Gomes, Oswal-
do Louzada, Bettina Viany, Walter Marins,
Angela Valério, Júlio Miranda e outros
Teatro Ginástico, Av. Graça Aranha, 187
(221 -4484). De 3o a 6o às 21 h 15m, sáb., às
20h e 22h30m, dom., às 18h, 21hl5m.
Ingressos de 3° a 6° e dom. a CrS 150,00 e
Cr$ 90,00 estudantes, e sáb., a Cr$ 150,00
(16 onos). Nos bastidores do rádio dos anos
40, romance entre uma jovem cantora e um
galã das fotonovelas.

O FADO E A SINA DE MATEUS E CATIRINA —
Texto de Benjamin Santos. Direção de Cecil
Thiré. Música e dir. musical de Beatriz Be-
dran e Victor Larica. Com Tetê Medina,
Eduardo Tornaghi, Elba Ramalho, Tônico Pe-
reira, Ginaldo de Souza. Teatro Gláuclo Gil,
Praça Card. Arcoverde (237-7003). De 3o a
6o, às 21 h30m, sáb., às 20h30m e 22h30m,
dom., às 18h30m e 21 h. Ingressos a CrS
120,00 e CrS 60,00, estudantes. Escrita na
linguagem dos poetas populares do Nordes-
te, o peço reflete a vida e a cultura do
homem nordestino e as causas que o obri-
gam o emigrar de sua terra (14 anos).

TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA
— Comédia de João Bettencourt, ontes apre-
sentada como Dobres, Três Vezes por Sema-

na. Dir. do autor. Com Suely Franco, Felipe
Wagner, Nelson Coruso. Teatro Copacaba-
na, Av. Copacabana, 327 (257-1818). De 4'
a 6o, e dom., às 21h30m, sáb., às 20h e
22h30m, vesp. 5o às 17h, e dom. às 18h.
Ingressos 4o, 5o e dom., a Cr$ 120,00 e CrS
70,00, 6o a CrS 120,00, sáb. a CrS 150,00 e
vesp. de 5° a CrS 70,00. Repercussões de um
psicanalista na rotina cotidiana de um casal
(18 anos).

A FILA — Texto de Israel Horowitz. Direçô*,
de Carlos Murtinho. Tradução e adaptação
de Carlos Eduardo Novaes. Com Rosamaria
Murtinho, Adalberto Nunes, Fernando Pali-
tot, Mario Jorge e Miguel Carrano. Teatro do
Senac, Rua Pompeu Loureiro, 45 (256-2746 e
256-2604). De 4o a 6o, às 21h30m, sáb., às
20h e 22h, dom., às 18h e 21h. Ingressos 4°,
5° e dom., a CrS 120,00 e CrS 80,00,
estudantes. 6° a Cr$ 150,00 e CrS 80,00
estudantes e sáb., a Cr$ 150,00. Até dia 1°
de julho professores terão 50% de desconto.
Uma fila na quol cada um quer passar os
outros para trás fornece uma imagem alego-
rica da exacerbada competitividade na so-
ciedade contemporânea.

O ENTENDIDO — Comédia de Roberto Silvei-
ra e Laurent Guzzardi. Direção de Julion
Romeo, com o comediante Costinha. Teatro
Serrador, Rua Senador Dantas, 13 (232-
8531). De 3o a 6°, às 21hl5m sáb., às
20hl5medom. 18hl5m e 21 hl5m. Ingres-
sos de 3o a 5o a Cr$ 100,00, de 6° a dom., a
CrS 150,00 e vesp. de dom., a Cr$ 60,00

PROMETEU ACORRENTADO — Tragédia de
Esquilo. Dir. de Ivon de Albuquerque. Com
Rubens Correia, David Pinheiro, Xuxa Lopes,
José de Freitas, Leila Ribeiro, Érico Vidal,
Renoto Coutinho. Teatro Ipanema. Rua Pru-
dente de Morais, 824 (247-9794). 2° às
21h30m, de 6o a dom., às 18h30m. Ingres-
sos a CrS 80,00 e Cr$ 60,00. O titã acorrenta-
do ao monte Cáucaso, castigado pelos deu-
ses por ter obrado em benefício da humani-
dade, esclarece com seu sofrimento algu
grandes mistérios da condição humana
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Televisão
***** EXCELENTE •*** MUITO BOM *** BOM ** REGULAR * RUIM

James Mason e Sue Lyon
em Lolita (Canal 4, 23h30m)

** Desconfiando de que a mor-
te da mulher de um conhecido pst-
qulatra (Barry) náo foi trabalho de
um assassino profissional, o policial
Columbo (Falk) Inveatifa e descobre
que o viúvo tiniu um caso com uma
paciente, uma possível raxào para
elimina-la. Feito para a TV.

LOUTA
TV Globo - 23h30m

Lolita — Produção britânica de 1862,
dirigida por Stanley Kubrlck. Elenco:
James Mason, Sue Lyon, Shelley Win-
ters, Peter Sellers, Marlanne Stone,
Diana Decker, Jerry Stovln, Suzanne
Olbbs, Gary Cockrell. Preto e branco.

*** Professor de meia-idade
(Mason) aluga quarto em casa de
viúva (Wlnters), cuja aparência lhe é
insuportável, mas náo consegue par-
tir devido o fascínio irresistível que
a filha adolescente (Lyon) de sua lo-
cadora exerce sobre ele. Baseado na
obra homônima de Vladimir Na-
bokov.

Canal 4

Os filmes
de hoje

PRIMEIRA 

produção deStanley Kubrick noexterior, Lolita criou-lhe inúmeros proble-mas e ao término dasfilmagens, satisfeito com o pro-duto final, ele disse que gostariade ter sua carreira julgada poresta obra. Apesar do excelentedesempenho de James Mason,do achado que foi Sue Lyon,uma ninfeta como Nabokov aidealizou, e da correção habi-tual de Shelley Winters, Ku-brick passará à história do ei-nema como o realizador de 2001— Uma Odisséia no Espaço, umfilme de impacto. Com um dire-tor mais experiente, A Mão sóteria a lucrar, mas assim mes-mo é asststível Já SerenataTropical só para os fãs de BettyGrable, aqui elevada ao estrela-to, e Carmem Miranda, em suaestréia no cinema.

A MAO
TV Bandeirantes 24h

AS AVENTURAS DE RUSTY
TV Tupi — 8h

(For the Love of Rusty) — Produção
norte-americana de 1947, dirigida por
John Sturges. Elenco: Ted Donald-
son, Tom Powers, Ann Doran, Adrian
Booth, Philip Dorn, Addison Ri-
chards, Arthyr Bryron. Preto e
branco.
* A açào se passa no interior da
Califórnia e descreve o amor de um
menino (Donaldson) por seu cachor-
ro Rusty, as aventuras em que os
dois se envolvem e a preocupação
que une pai e filho quando o animal é
gravemente ferido.

SERENATA TROPICAL
TV Globo — 14h45m

(Down Argentine Way) — Produção
norte-americana de 1940, dirigida por
Irving Cummings. Elenco: Betty Gra-
ble, Don Ameche, Carmem Miranda,
J. Carroll Naish, Charlotte Green-
wood, Katharine Aldridge. Colorido.

Milionário sul-americano (Ame-
che) em visita a Nova Iorque conhece
uma linda herdeira (Grable) e propõe
que o acompanhe até a Argentina.
Estréia de Carmem Miranda.

ATLANTIDA,
O CONTINENTE PERDIDO

TV Tupi — 16hl5m
(Atlantis, the Lost Continent) — Pro-
dução norte-americana de 1961, diri-
gida por George Pai. Elenco: Antho-
ny Hall, Joyce Taylor, Jonh Dali, Ed-
ward Platt, Frank DeKova, Jay No-
vello, Bill Smith. Colorido.

Pescador grego (Hall) salva uma
náufraga (Taylor) que se diz filha do
rei de Atlántida, a cidade lendária.
Ao conduzi-la de volta a seu conti-
nente, resolve ajudar o soberano a
enfrentar uma conspiração tramada
por seu ministro (Dali), que ambicio-
na dominar o mundo.

O SEXO E A MULHER CASADA
TV Globo - 21h

(Sex and the Married Woman) — Pro-
dução norte-americana de 1977, diri-
glda por Jack Arnold. Elenco: Joana
Pettet, Barry Newman, Keenan
Wynn, F. Mürray Abraham, Dlck
Gautler, Angus Duncan, Fannie
Flagg. Colorido.

¦*-* Casal jovem entra em crise
quando a mulher (Pettet)flca famosa
por escrever um livro sobre as expe-
riências sexuais de uma mulher ca-
sada.

FÓRMULA PARA MATAR
TV Studlos - 21hl0m

(Prescritption Murder) — Produção
norte-americana de 1967, dirigida por
Richard Irving. Elenco: Peter Falk,
Gene Barry, Nina Foch, William Win-
dow, Katharine Justice. Colorido.

(La Main) — Produção franco-italiana
de 1969, dirigida por Henri Glaeser.
Elenco: Nathalle Delon, Michel Du-
chaussoy, Henri Serre, Roger Hanln,
Eleonore Hlrt, Pino Caruso, Plerre
Dux, Carole Lebel. Colorido.

*+ Pressionado por seu produ-
tor (Hanln) para preparar o roteiro
de um filme, o escritor (Duchaussoy)
concebe um crime cometido por sua
mulher (Delon) e um amigo (Serre), e
de repente a ficção começa a se tor-
nae realidade. Estréia do diretor.

Os canais 2 e 7 transmitem
direto de Sâo Paulo, a partirdas 21h, a decisão do

campeonato paulista entre
Santos e São Paulo

Canal 2
16h — Aula de loga.
16h30m — Telecurso 2° Grau — Aula de

Matemática.
16h45m — Nossa Terra, Nossa Gente —

História dos Estados. Hoie.-. Goiói
17hl5m — Aula de Ginástica.
17h45m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo —

Novela infanto-juvenil baseada na obra
de Monteiro Lobato. Hoje.- Quem Quiser
que Conte Outra. Com Zilka Salaberry,
Reny de Oliveira, Jacira Sampaio, Ale-
xandre Marques e outros.

18h30m — Arco-íris — Programa infanto-
iuvenil apresentado por Vera Regina.
Participação de Gladys e seus bichinhos,
teatro de bonecos, cartoonista Daniel
Azulay, filmes: Velhos Tempos, O Gordo
e o Magro. Abott e Costello.

20h 15m — Veja e Aprenda — Documentário
da BBC.

20h40m — Bola Dois — Noticiário Esportivo.
20h45m — Telecurso 2o Grau (reprise).
21 h — Futebol — Transmissão direta de Sâo

Paulo, do iogo Santos x São Paulo
23h — Lições de Vida — Programa com

Gilson Amado.
23h05m — Cineclube Especial — Hoie.

Especial com a Columbia, documentário
«obre Frank Capra e resenha dos filmes
em cartaz.

7h30m — Abertura
7h45m — Telecurso 2° Grau — Aula.
8h - TVE.
8h30m — Telecurso 2* Grau (reprise).
8h45m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo. Oi

Olhos de Retrós (reprise)
9hl5m — Fllmoteca Global.
10h45m — Globinho — Noticiário Infantil

(reprise),
llh — O Mundo Animal -- Documentário.
1 lh30m — A Feiticeira — Seriado.
12h — Globo Cor Especial — Desenhos: Os

Flintstonoi e Ursuat o Cia.
13h — Globo Esporte — Noticiário esportivo

apresentado por Leo Batista.
13hl5m — Hoje — Noticiário apresentado

por Sônia Maria, Lígia Maria,
Marcos Hummel e Nelson Motto.
14h — Estúpido Cupldo — Reprise do novela

de Mário Prota.
14h45m — Sessão da Tarde — Filme: Sere-

nata Tropical
16h45m — Sessão Aventura: Tarzã.
17h — HB 79 — Arquivo Cãofidencial.
17hl5m — Globinho — Noticiário infantil,

apresentado por Paula Saldanha.
17h25m — Sitio do Pica-Pau-Amarelo — Os

Olhos de Retrós. Novela infanto-juvenil
baseada na obra de Monteiro Lobato,
com Zilka Salaberry, Jacira Sampaio,
Renny de Oliveira e outros.

IShOSm — Cabocla — Novela de Benedito
Ruy Barbosa baseada no livro de Ribeiro
Couto. Dir: de Herval Rossano. Com Gló-
ria Pires, Fábio Jr, Roberto Bonfim, Cláu-
dio Corrêa e Castro, Kadú Moliterno,
Milton Moraes, Aríete Sal les,

18h55m — Jornal das Sete — Noticiário
local apresentado por Marcos Hummel.

19h — Feijão Maravilha — Novela de
Bráulio Pedroso. Dir. de Paulo Ubiratan.
Com Lucélia Santos, Eliana Mocedo, Eli-
sangela, Adelaide Chiozzo, Marco Nani-
ni, Brandão Filho, Stepan Nercessian,
Maria Cláudia, Grande Otelo.

19h50m — Jornal Nacional — Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Carlos
Campbel.

20hl5m — Pai Herói — Novela de Janete
Clair. Dir de Gonzaga Blota. Com Tony
Romos, Paulo Autran, Elizabelh Savolla,
Carlos Zara, Glória Menezes, Leila
Abra mo.

21 h — Première 79 — Filme.- O Sexo e a
Mulhor Casada

23h — Jornal da Globo — Programa jorna-
lístico apresentado por Sérgio Chapelin.

23h30m — Festival de Sucessos — Filme:
Lolita.

20hl0m —O Espantalho — Noveln de Ivani
Ribeiro. Dir. de José Miziara. Com Jardel
Filho, Nothólia Timberg, Rolando Bodrim,
Teresa Amayo.

21h — Hanna Aronl -— Seriado.
22h — Galvotai — Novelo de Jorge Andra-

de. Dir. de Antônio Abumjaro. Com Ru-
bens de Falco, Yoná Magalhães, Isabel
Ribeiro, Paulo Goulart.

22h50m — Hunter — Seriado.
23h5Sm — Informe Financeiro -- Apres. de

Nelson Priori.
24h — Pinga-Fogo — Programa de entre-

vistas.

Canal 7
10hl5m — Pullmon Jr. — Programo infantil

(reprise).
10h45m — Rln-Tin-Tln — Seriado.
Ilh15m — Animais, Animais — Documen-

tório.
1 lh45m — Papal Sabe Nada — Desenho.
12hl5m — Deienhos.
12h45m — Bandeirantes Esporte — Noti-

ciário.
13h — Primeira Edição — Noticiário apre-

sentado por Branca Ribeiro, Roberto Corte
Real, Nilton Fernando, Otávio Ceschi Jr.,
Regine Aranha e Ana Davis.

13h30m — Mary Tyler Moore — Seriado.
14h — Programa Roberto Milost — Noticia-

rio social.
14h05m — Programa Edna Sovaget Va-

riedades.
15h30m — Xênia e Você — Programa

feminino.
16h30m — Desenhos.
17h Pullman Jr. — Programa infanti

sentado por Luciana Savaget.
17h30m — Mamãe Calhambeque.
18h — Novelinha — Teatro infanti1.
18h30m — Batman — Seriado
!9h — Cara a Cara — Novela de Vicente

Sesso. Dir. de Jardel Melo. Com femanda
Montenegro, Luiz Gustavo, Irene Ravo-
che, Débora Duarte, Fulvio Stefanini,
Márcia de Windsor e outras.

19h45m — Jornal Bandeirantes — Noticia-
rio apresentado por Ferreira Martins, Gil-
berto Amaral, Ronaldo Rosas, Joelmir
Betting.

20h — Os Biônicos — Seriado: Cyborg.
21h — Futebol — Transmissão direta de São

Paulo, do jogo Santos x São Paulo.
23h — Starsky e Hutch — Seriado.
24h — Cinema na Madrugada — Filme: A

Mão.

apre-

Canal 11

Canal 6
7h30m - O Despertar da Fé — Religioso.
8h — Longa-metragem — Filme: As Aventu-

ras de Rusty
9h25m — Inglês com Fisk.
9h40m — Mobral.
lOh — Clube 700 — Programa religioso.
llh — Sessão Patota — Filme: Pinóqulo.
I lh30m — Panorama Pop — Musical apre-

sentado po Monsieur Lima.
12h — Rede Fluminense de Noticias.
12h20m — Jornal do Rio — Noticiário espor-

tivo.
12h30m — Jornal do Rio — Noticiário.
I3hl5m — Aqui e Agora — Noticiário.
16hl5m — Sessão das Quatro — Filme:

Atlántida, o Continente Perdido
18h15m — Gulligan.
18h45m — Clube do Mickey — Seriado.
19hl5m — O» Pankekas — Seriado.
19h50m — Rede Tupi de Noticias — Noti-

ciário.

10h30m — Nossa Terra, Nossa Gente. —
Documentário.

llh — Jornal da Manhã — Noticiário com
Paulo Lopes, Zora lonaro, Ademar Dutra,
Nelson Rubens.

Ilh30m — A Família Brady
12h — O Caçador de Fantasmas.
12h30m —O Vira-Lata — Desenho.
13h — Lassie — Seriado.
13h30m — Frankstein Jr. — Desenhos
14h — Dom Pixote — Desenho.
14h30m — Super Presidente — Desenho.
15h — Aquaman — Desenho.
15h30m — Pica-Pau — Desenho.
lóh — Turma do Pica-Pau — Desenho.
16h30m — Maguila, o Gorila — Desenho
17h — Llgelrinho — Desenho.
17h30m —O Gato Félix — Desenho.
18h — O Segredo de ísis — Seriado.
18h30m — Esquadrão Fantasma — Seriado.
19h30m — O Pica-Pau — Desenho.
19h50m — O Recruta Zero — Desenho.
20hl0m— Sessão Bnngue-Bangue— Smith

e Jones
21h10m — Sessão das Nove — Filme-:

Fórmula para Matar.
23hl0m — Ouest — Seriado.

Show
BIAFRA-Show de lançamento do Lp Primeira
Nuvem do cantor, compositor e instrumentis-
to acompanhado do grupo O Circo, formado
por Luiz Eduardo Farah (teclados), Humberto
de Rezende (baixo e viola), Fernando Bitten-
court (baixo e violão), Bolinha (guitarra),Oswaldo Soares (viola), Simiana e Marlse de
Rezende (vocois), Paulão (Percussão) e Már-
cio Bahia (bateria). Direção de Aloysio Reis.
Teatro Ipanema, Rua Prudente de Morais,
824 (247-9794). De 4° a dom. às 2lh30m.
Ingressos a CrS 150,00 e Cr$ 100,00, estu-
dantes.

ro), Renato Murce e Lauro Borges e músicas
de Gordurinha, Demétrius, Mongol e Oswal-
do Montenegro. Dir. de Oswaldo Montene-
gra Com Mongol. Teatro Opinião, Rua Si-
queira Campos, 143 (235-2119). De 3a a
domingo, às 19h30m. Ingressos de 3G a 6° a
Crt 70,00 e Cr$ 50,00 estudantes, sáb., e
dom., a Cr$ 70,00. Até 1" de julho.

GRUPO USINA-Show de música instrumen-
tal com o grupo formado por Marcos Ariel
(teclados), Antônio SanfAnna (contrabaixo),
Joca Moraes (bateria) e Zé Nogueira (sax).Centro Cultural Cândido Mendes, Rua Vise.
de Pirojó, 351. Hoje, às 2ÍH. Ingressos a CrS
60,00.

QUARTETO EM CY EM 1000 MHZ — Show do
grupo vocal acompanhado por Luís Cláudio
(violão, viola e guitarra), Franklin (flauta,bandolim e clarineta), Helvius Vilela (tecla-dos), Eneas Costa (bateria) e Fred Barbosa
(baixo). Roteiro e direção de Túlio Feliciano.
Teatro Vanucci, Rua Marquês de S. Vicente
52/3° (274-7246). De 4° a dom., às 21 h30m.
Ingressos de 4a a 6a e dom., a Cr$ 150,00 e
Cr$ 100,00 estudantes, sáb. a Cr$ 150,00.

§INVAL SILVA E SÔNIA SANTOS — Show do
sambista e da cantora acompanhados de
Fernando (baixo), Ricardo (bateria), Darci
(piano), Caçula (violão de sete cordas) e
Ronaldo (flauta). Direção de Echio Reis. Sala
Funarte, Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 3° a
sáb., às 18h30m. Ingressos a Cr$ 30,00. Até
dia 30.

ATAULFO JÚNIOR - Show do cantor e
compositor acompanhado do grupo Chapéu
de Palha, formado por Valdir de Paula e
Silva (violão de sete cordas, banjo e cavaqui-
nho'), Zé da Velha (trombone), Jô (flauta),Rubâo (pistão), Jario Romão da Silva ( violão
de seis cordas), Jayme de Souza e Silva (
pandeiro), José Henrique Parada (bateria) e
Vàlmar Gama de Amorim (cavaquinho). Di-

, reção de Sérgio Cabral. Sala Funarte, Rua
Àrbújo Porto Alegre, 80. De 4° a sáb., às 21 h.
Ingressos a Cr$ 50,00. Até sábado.

WELCOME BACK BEATLES - Exibições de
cenas inéditas dos shows e das gravações do
conjunto The Beatles na década de 60, em
espetáculo de multimedia projeção de 20 mil
imagens e 3 mil slides em três telões, em
retroprojeção, associada a luzes estraboscó-
picas, raio laser e som de diversos amplifica-
dores. Teatro Torora Raquel, Rua Siqueira
Campos, 143 (235 1113). De 3o a dom., às
20h e 22h Ingressos a Cr$ 100,00 e CrS
80,00 estudantes Até domingo.

LINHA DE PASSE — Show do cantor, compo-
sitor e violonista João Bosco, apresentando
composições de parceria com Aldir Blanc e
Paulo Emílio. Acompanhamento: Darcy de
Paulo (teclado), Rafael (violão de sete cor-
das), Nilson da Motta (baixo), Valtinho (bate-ria), Chacal (percussão). Cenários de Mello
Menezes. Teatro Clara Nunei, Rua Marquês
de S. Vicente, 52/3° (274-9696). De 4o adom., às 21hl5m. Ingressos 4o, 5a e dom., a
Cr$ 150,00 e CrS 100,00, estudantes, 6o aCr$ 180,00 e Cr$ 100,00, estudantes e sáb.,
a Cr$ 180,00, à venda no local e na Livraria
Muro, Rua Cde. de Bonfim, 344, Sobre loja.

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME —
Show do humorista Jô Soares. Texto de Jô
Soares, Millor Fernandes, Armando Costa e
José Luis Archanjo. Cenário e iluminação de
Arlindo Rodrigues. Direção de Jô Soares.
Direção musical de Edison Frederico. Teatro
da Praia, Rua Francisco Só, 88 (267-7749).
De 4° a 6o às 21h30m, sáb., às 20h30m e
22h30m, dom., às 18h e 21 h. Ingressos de 4o
a dom., a Cr$ 200,00 e vesp. de dom. a Cr$
200,00 e CrS 100,00 estudantes.

REVISTAS

SUPERGAY — Show de travestis com Waldir
Maia, Angela Leclery, Geórgia Bengston,
Evelin,Ursula, Dino Romano e outros. Texto e
direção de Eliseu Miranda. Teatro Carlos
Gomei, P. Tiradentes (222-7581). De 2o a 6o,
às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h, dom., às

18h30m e 20h30m. Ingressos de 2o a 6°, Cr$
80,00, sáb. e dom., a Cr$ 100,00 (18 anos).
Até Io de julho.

MIMOSAS, ATÉ CERTO PONTO - Show de
travestis. Texto de Brigitte Blair. Com Ana
Lupes, Kiriaki, Marlene Casanova e partici-
pação especial de Edson Farr. Teatro Brigitte
Blair, Rua Miguel Lemos, 51 (236-6343). De
3° a 6o às 21hl5m, sáb., às 20h15m e
22hl5m, dom., às 19hl5m e 21hl5m. In-
gressos de 3o a 5o a Cr$ 100,00 e Cr$ 50,00,
estudantes, e de 6o a dom. a CrS 100,00.

sáb., às )5h, I7h, 21 h. dom, às lOh. 15h.
17h. 21 h, dom. às 1 Oh, 15h, 21 h. Ingressos a
CrS 60,00 arquibancadas, a Cr$ 100,00
cadeira lateral, a CrS 150,00 cadeira central
e Cr$ 600,00 camarote (quatro lugares).

CASA NOTURNA

CIRCO

GRAN BARTHOLO CIRCUS - Espetáculo
com trapezistas, domadores, 20 animais do-mesticadoi, jovens acrobatas e palhaços. Na
Praça ll:4'e 6o às 21h., 5°, às 17h e 21h,

Ml BUENOS AIRES QUERIDO - Espetáculo
de música argentina com Hugo Del Carril,
Rosonna Falasca, Argentino Ledesma, Glória
Rivera, Guillermo Brando, Ruben Zarefe, a
orquestra de Jorge Dragone, bailarinos, can-
tores folclóricos e conjuntos vocois, Após o
espetáculo, música ao vivo paro donçar com
orquestra típica. Canecão, Av. Venceslau
Braz, 215 (286-9343 e 266-4149). 4" e 5°.,
às 21 h30m, 6o e sáb., às 23h30m e dom., às
20h30m. Couvert artístico de Cr$ 300,00.
Até dia 30.

Música Kyrie Sanctute Benedidui da Missa em SI
Bemol, de José Maurício Garcia. Auditório do
Colégio, Rua Conde de Bonfim, 1 067. .Hoje,
às 20h30m. Entrada franca.

prensa, 16. Sexta-feira, às 19h. Entrada
franca. Patrocínio da Secretario de Assuntos
Culturais do MEC.

RESPONDE ESSA Sátira musical com tex-
os de Oswaldo Montenegro (autor do rotei-

FRESCURAS — Show do cantor Peri Ribeiro,
do travesti Valéria e do sambista Tião Moca-lé. Acompanhamento do conjunto do mães-tro Aécio Flávio. Texto de Lafayette Galvão.
Direção de Augusto César Vanucci. Teatro
Alasca, Av. Copacabana, 1241 (247-9842)De 3= a 6"., às 21h30m, sáb., às 20h30m e22h30m, dom., às 18h30m e 20h30m. In-
gressos de 3o a 6a e dom., a Cr$ 120,00 esáb., a CrS 150,00. Até dia Io de julho.

GAL TROPICAL — Show da cantora Gal
Costa acompanhada de Perna Fróei (tecla-do), Robertinho de Recife (guitarra), Moacir
Albuquerque (baixo), Charlei Chalegre (ba-teria), Sérgio Boré (percussão), Juarez Araújo
(sopro) e Zezinho e Tangerina (ritmo). Dire-
ção de Guilherme Araújo e dir. musical de
Perna Fróes. Teatro doe Quatro, Rua Marquês
de São Vicente 52, 2" andar (274-9895). De
3° a dom., às 21 h30m. Ingressos de 3° a 5o e
dom., a CrJ 150,00, 6° e sáb., a Cr$ 200 00.
Até dio 30.

NONATO LUIZ E EDMO FRAGA - Recital do
duo de violão. No programa, obras de Nona-
to Luiz, Pixinguinha, Bach, Praetorius, Scar-
latti, Joe Pass e Luiz Gonzaga. Boite L'Eicar-
got, Rua Teixeira de Melo, 22. Hoje, às
21h30m. '

QUARTETO DA FILARMÔNICA DE MOSCOU— Recital do quarteto formado por Andreu
Shishlov e Sergey Pishugin (violinos), Ale-
xandre Galkowsky (viola) e Alexandre Kor-
chaguim (violoncelo). Programa: Quarteto n*
67, de Haydn, Quarteto n" 14, Op. 142, em
Fá Suitenido Maior, de Shostakaviche, Quar-
teto n° 3, Op. 41, em Lá Maior, de Schu-
mann. Sala Cecília Meireles, lgo da Lapa,
47. Hoje, às 21h. Ingressos a Cr$ 150,00,
platéia, Cr$ 120,00, platéia superior, e Cr$
60,00 estudantes.

CONCERTO — De guitarra clássica, canto e
violino com Manuel Neves, Cecília da Rocha
Neves, Antônio Santana, Carlos Freitas e
Carlos Borges. No programa, peças de Bach,
Schubert, Godard e Villa-Lobos. Aliança
Franctia Tijuca, Rua Andrade Neves, 315.
Hoje, às 21 h.

CORAL E ORQUESTRA DE CÂMARA DO
COLÉGIO MARISTA SÁO JOSÉ - Concerto
sobre a regência de Ernani Aguiar. Progra-
mo.- Ouverture Laurui Cruento! (Io audição
no Brasil), de W. Croft; Concerto em Sol
Maior para Violino (Solista: João Jerônimo
Menezes Filho, em Io audição no Brasil), de
Telemann; Momento Musical, de Shubert,-
Marcha Militar Op. 51 n" 1, de Schubert e

RECITAL DE PIANO — Na 1° frarte - Rejane
Pamplona Campos interpretando peças de
Bach, M. Priolli, V. Fiúza, N. Jabor e Guerra
Peixe. Na 2o parte — Luclano de Almeida
Rego interpretando peças de Mozart e Cho-
pin. Auditório do Clube de Engenharia, Av.
Rio Branco, 124. Hoje, às 17h.

ORQUESTRA SINFÔNICA BRASILEIRA — 3°
concerto da série noturna, sob a regência do
maestro Alceo Bocchino. Programa: Cinco
Esboços para Orqueitra, de Cláudio Santoro,
Concerto n" 5, para Piano e Orqueitra (solit-ta: Mogda Tagliaferro), de' Saint Saenz, e
Concerto para Cello e Orquestra (solista:João Jerônimo Menezes), de Dvorak. Teatro
Municipal (263-1717). Amanhã, às 21 h

CONCERTO DIDÁTICO — Apresentação do
conjunto Quadro Cervantes, inlegrado porHélder Parente, Myrna Herzog Feldman, Ro-
sana Lanzelotte e Clarice Szajnbrum. No
repertório, músicas da Idade Média, Renas-
cença e Barroco. Sala Cecília Metrellei, Lgo.
da Lapa, 47. Amanhã, às 15h. Entrada
franca.

GRANDES VESPERAIS — Recital com os ven-
cedores do IX Concurso Internacional de
Canto do Rio de Janeiro. Sala Cecília Meirel-
lei, Lgo. da Lapa, 47. Sexta-feira, ài
18h30m. Entrada franca.

JOSÉ CARLOS COCARELLI — Recital do
pianista. Programa: Andante em Fá Maior,
de Beethoven, Sonata Op. 53 em Dó Maior,
de Beethoven, Sulto n* 3 (em Io audição), de
Ronaldo Miranda, Polonaiso Fantasia Op.
61, de Chopin, e Suite Le Tomboau de
Couperln, de Ravel. Auditório da Sondotécni-
ea, lgo. dos leões, 15 Humaitá. Sexta-feira,
às 21 h. Entrada franca.

FOSCA — Apresentação da ópera de Carlos
Gomes, em oratório, pela Caravana d» Artis-
tas Líricos. Palácio da Cultura, Rua da Im-

JACQUES KLEIN — Recital do pianista em
beneficio da Companhia da Lã. Jóquei Clube
Braiileiro, Av. Antônio Carlos, Centro. Dia
27, às 21 h. Ingressos na portaria do clube ou
pelo telefone 286-8721.

Rádio
Jornal

do Brasil
ZYJ-453

AM-90 kHz — OT-4875 kHz
Dlariamtnti dat 6h ãi 2h30m

8h — INFORME ECONÔMICO -
Produção de Alcides Mello e apre-
sentaçào de Ellaklm Araújo.
8h30m — HOJE NO JORNAL DO
BRASIL — Apresentação de Elia-
klm Araújo.
9h — ROTEIRO — Produção de
Ana Maria Machado.
23h - NOTURNO - Lançamentos
musicais, destaques internado-
nais e entrevistas — Produção e
apresentação de Luís Carlos Sa-
roldi.

JORNAL DO BRASIL INFOR-
MA — 7h30m, 12h30m, 18h30m,
0h30m. Dom.: 8h30m, 12h30m,
18h30m, 0h30m. Apresentação de
Eliakim Araújo, Zanonl Nunes e
Orlando de Souza.

FM-Estéreo
PEllia

99.7 MH7

ZYD-460
Dian _m«nt» dai 7h à lh

HOJE

20h — Abertura da Ópera Bere-
nlce, de Haendel (Marriner — 9:35);
Partlta N°l, em SI Bemol Maior,
de Bach (Weissemberg — 14:49);
Concerto para Violino, em MI Me-
nor, Op. 64, de Mendelssohn (Ac-
cardo, Filarmônica de Londres e
Dutolt — 30:28); Sonata em Re
Maior, K 311, de Mozart (Alicia de
Larrocha — 15:30); Sinfonia N° 54,
em Sol Maior, de Haydn — 26:45);
Trio com Plano N° 10, em Mi Be-
mol, Op. 44, de Beethoven (Beaux
Arts — 13:57); Sinfonia N° 3 — Ilya
Murometz, de Glière (Orquestra de
Filadélfia e Ormandy — 58:46.

AMANHÃ
20h — Transmissão Quadrafô-

nica — SQ — Rapsódia Húngara
N° 2, em Dó Menor, de Liszt (Filar-
mônlca de Londres e Boskowsky
— 10:06); Concerto para Piano N°
2, em Fá Menor, Op. 21, de Chopin
(Garrick Ohlsson — 31:33); Ré-
quiem, em Ré Menor, de Cherublnl
(Ricardo Mutl — 52:00).

21h45m — Stereo, 2 Canais —
Papillons, Op. 2, de Schumann
(Arrau — 15:47); Concerto paraDuas Flautas, em Ré Maior, de
Dleter (Rampal e Wilson — 14:39);
Quarteto com Piano, em Dó Me-
nor, Op. 60, de Brahms (Trio
Beaux Arts e Walter Trampler —
33:04); Les Eolides, de César
Franck (Paul Strauss e Orquestra
de Liège — 11:34).

Rádio
Cidade

FM-ESTÉREO — 102.9 MHz

[nümii]
Diariamente das óh ài 2h

Os grandes sucessos da música
popular dos anos 60/70 e os melho-
res lançamentos em música nacio-
nal e Internacional. Editor musi-
cal; Alberto Carlos de Carvalho.
Cidade Disco Clube — O som das
discotecas cariocas. De 2* a 6' e
sáb. das 22h às 24h. Produção e
apresentação de Ivan Romero.
O Sucesso da Cidade — As músi-
cas mais solicitadas da programa-
ção da Rádio Cidade. De 2" a 6",
das 18h às 19h. Apresentação de
Romilson Luiz.
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CEM DIAS
ISOLADOS

NO ESPAÇO
Ronaldo Rogério de Freitas Mourão

'V'.1,';."';.."!1. OO i":-V.\f..>'¦•¦¦ O '«3C'0n0'

VERÍSSIMO

1
Os cosmonautas Kovalenok e

Ivanchenkov, lançados ao espaço pela
nave Soyuz-29, na noite de 15 de junho
de 1978, passaram 139 dias na estação

Saliut-6

HÁ 

15 dias, em 5 de junho, os dois cosmo-
nautas soviéticos Vladimir Liakhov e Va-
leri Rioumin conseguiram passar 100 dias
no espaço, na nave Saliut-6, lançada em
27 de setembro de 1977. A grande vanta-

gem desta espaçonave é possuir dois dispositivos de
engate em ambas extremidades. Esta longa perma-
nência no espaço só tem sido possível graças ao
desenvolvimento pelos soviéticos das naves carguei-
ros nào tripuladas, denominadas de Progresso, desti-
nadas ao reabastecimento periódico dos habitantes
dos veículos espaciais soviéticos e lançadas pela
primeira vez em janeiro de 1978. Aliás, se os atuais
cosmonautas permanecerem ainda mais de 40 dias
no espaço, terão ultrapassado os outros dois recor-
distas Vladimir Kovalenok e Alexandre Ivanchen-
kov, que já estiveram durante um longo intervalo de
tempo nesta mesma nave. Convém lembrar que estes
dois últimos foram visitados por várias equipes que
passaram alguns dias na estação Saliut-6. Tal, entre-
tanto, não é o caso de Liakhov e Riouminm, que
estào conseguindo bater um novo recorde de capaci-
dade de isolamento em virtude do fracasso da missão
soviético-búlgara, lançada na Soyuz-33. Uma outra
missão soviético-húngara prevista para os fins de
maio deste ano foi definitivamente anulada, pois
parece que a Saliut-6 começou a apresentar os pri-
meiros" sinais de usura, não sendo-oonverriente a
permanência de grande número de cosmonautas.

Uma confirmação oficiosa deste desgate não foi
ainda possível ser obtida, apesar de ter sido anuncia-
do que os cosmonautas conseguiram um grande
sucesso ao efetuar a substituição de um dos painés
de comando do sistema de navegação automática.
Este é o sistema que permite a cada revolução da
nave, ou seja, a cada 90 minutos, determinar o nascer
e pôr-do-sol e, deste modo, calcular a qualquer ins-
tante a posiçõ precisa da nave. O novo painel de
comando foi enviado à estação Saliut-6 pelo carguei-
ro espacial Progresso-6 que ainda se encontra enga-
tado na nave desde 13 de maio.

No início do lançamento, há dois anos, os cientis-
tas soviéticos afirmaram que, em virtude da nova
concepção da Saliut-67 e, em particular, graças ao
sistema de reabastecimento dos cargueiros Progres-
so, poder-se-ia estimar que esta nave deveria funcio-
nar durante um período de cinco anos sem proble-
mas graves. Parece que tal previsão foi muito otimis-
ta, pois, logo no início de sua missão, os atuais
moradores da estação Saliut-6 tiveram que passar as
primeiras semanas efetuando uma série de reparos.

Apesar deste contratempo, os cosmonautas so-
viéticos continuam os seus ciclos habituais de pes-
quisa que compreendem experiências biológicas, es-
tudo da física dos materiais, astronomia, observação
da superfície terrestre e estudo da transmissão da luz
nas altas camadas atmosféricas,

Uma das principais experiências que deverão ser
de grande importância industrial é o estudo do
comportamento dos metais fundidos em ausência de
gravidade, nos fornos especialmente construídos
com este objetivo. Esta é a primeira etapa que
conduzirá à indústria espacial de fundição de metais.

Entre os resultados mais importantes jà obtidos
pela missão Saliut-6, poderemos citar: a determina-
çáo da concentração de peixes em certas zonas
oceânicas por intermédio de imagens obtidas pela
Saliut-6; estabelecimento de uma associação geoló-
gica entre o Cáucaso e o Himalaia; estudo dos Incèn-
dios florestais, observados de modo global; análise
dos movimentos e deslocamentos das tempestades
de poeira, em especial, de uma enorme tempestade
de areia que, oriunda do Saara, parece ter atingido
até mesmo as costas do continente norte-americano;
estabelecimento de uma nova carta tectônica da
URSS, com dados obtidos quase que exclusivamente
por intermédio de observações espaciais.

Com a nave Saliut-6 e o cargueiro, os soviéticos
estão a meio caminho dos grandes sucessos que só
poderão obter com as lançadeíras espaciais, a grande
esperança norte-americana de ultrapassar, sem dese-
perdicio, o atual avanço da tecnologia espacial sovié-
tica.

jf . . ". 
J^X1 JEy *- mlmêSm1''-* mmmWÊÊlJsÊ?-''—'i_P^i

Cosmonauta Valery Ryumin,
de 38 anos,

engenheiro, que, com
o seu colega Vladimir Liakhov,

jí passou 100 dias de
isolamento no

espaço na Saliut-6
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LOGOGRIFO JERONIMO FERREIRA
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1 PROBLEMA N° 56 11. genisiaco (8) Consiste o LOGOGRI-
np r" 12. igual (5) FO em encontrar-se de-
¦1- V 1. agradecido (5) 13. intensidade (4) terminado vocábulo,

2. amigo de gatos (7) 14. jovial (4) cujas 
consoantes já es-

o __,,_i- T i-r\ i <r i - ,,\ tao inscritas no quadro

Ga 

q^.! ?Z 9 (7) 15, ladra° (6) ™™- A° lado à di-
4. caráter (5) 16. orientar (5) reita, é dada uma rela-
5. corporação (6) 17. pagão (6) çáo de 20 conceitos,
6. dar ganidos (5) 18. pequeno grão (7) devendo ser encontra-
7. em que há geada (6) 19. próprio (7) do um sinonimo P°ra

9 SEM. 
2°- rUdÍmen,° ^ n°V0 S6r (5) ^".Va0smen,reÚmpa9:

y. gemmaao (o) ¦ , . _,,n ic\ » rênteses, e todos come-iu. garra (S) Palavra-chave: 13 letras çados pela letra inicial
da palavra-chave. As

M^ 
VT letras de todos os sino-

J^ j£\ nimos estão contidas
¦aa«M_aBIBa-IJ no termo encoberto, e

respeitando-se as le-
Soluções do problema n° 55: Palavra-chave: FILOSOFASTRO trás repetidas.
Parciais: filósofo; frisa; falto; flora; fossa; fóssil; fósforo; fila; froco; frio; falso; fofo;
foro; farol; folia; florista; frito; fato; farto; fota.

CRUZADAS CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS — 1 — coletânea de precei-
tos de obrigação extraída das práticas do
Profeta e dos quatro califas ortodoxos, entre
os muçulmanos; a ortodoxia muçulmana; 5
— cada um dos três quadros que contêm o
texto da parte fixa da missa, e que eram
colocados sobre o altar, para ajudar a
memória do celebrante; carteia; 9 — recife
de pedra que atravessa um rio de margem
a margem, causando o deshivelamento da
corrente; 11 —elemento de número atômi-
co 7, existente na atmosfera, gasoso, inco-
Ior, inodoro, pouco ativo, mas que participa
de grande número de compostos; 13 —
pronome pessoal feminino da terceira pes-
soa; 14 —fenômeno de excitabilidade dos
organismos, provocado por agentes exter-
nos e que pode determinar aceleração ou
retardo dos movimentos; 15 — elemento
de composição que exprime relação com os

molares ou com a mastigação; 17 — certa
pessoa de que se fala; 18 — afeiçoada,
dedicada; 20 — peça que guarnece os
topos dos caibros nos telhados de beira"; 22

mostrador onde os ourives expõem taças
e outros vasos; 24 — sacerdote anamita; 25

ventilador centrifugo portátil, usado
para levar ar fresco aos compartimentos
internos do navio nos quais se fazem
reparos ou executam obras; 28 — comer a
ceia; 30 — separatriz de uma distribuição
de freqüência que divide a área da distri-
buição em domínios de área iguais a
múltiplos inteiros de um oitavo desta área;
31 — relativo ao osso, ou que é da
natureza dele; 32 — sílaba mágica que,
salmodiada lentamente nas notas dó, mi e
sol, encerra toda a gama ascendente dos
sons criadores do universo.

VERTICAIS — 1 — referente aos estornes;
que os forma ou concorre para formá-los; 2propriedade ou aptidão duma coisa
para satisfazer as necessidades econômicas
do homem; 3 — na Roma antiga, festas e
jogos em honra dos deuses que presidiam
aos nascimentos; 4 — região montanhosa e
pobre da República do Niger; 5 — a nona
constelação do Zodíaco, situada no hemis-
ferio Sul, a 19 h de ascensão reta de 25o de
declinaçâo sul; armado de arco e setas,- 6antiga flauta pastoril feito, em geral, do
talo da aveia; 7 — a parte da perna entre o
joelho e o pé; pequeno canudo ou bobina
em que se enrola o fio para a tecelagem; 8voejo; 10 — onomatopéia de coisa que
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explode, estouro, rebenta; 12 — prefixo
grego que sugere a idéia de igualdade; 16

você, 19 — cidade do Egito antigo.
Capital das dinastias tinitas; 21 — per;a de
ferro aparafusoda, dos caldeiras das má-
quinas de vapor; 23 — divisão aonde vai a
carga em arma de fogo; tesouro de uma
sociedade ou instituição; 26 — instrumento
de sopro hindu, sem orifícios laterais, pró-
prio para a dança das bailadeiras; 27 —
sufixo usado em química para indicar a
presença de cadeias de cinco membros; 29

a primeira risca do jogo do aro ou arco,
da qual se começa a jogar. Léxicos: Molho-
ramentos; Aurélio; Morai» • Cosanovas

SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR

HORIZONTAIS — pirajá; boa; aticismo; razoa; unto,- ob;
ob; da; pabulagens; ell; ail; teantropia; ass; oitava; lata;
nave; oro; balela. VERTICAIS — parapetalo; ita; rizo-
blasto; acobu; jia; as; bonde; apo; mu; tangivel; cairina;
alesar; lato; glotal; pave; aa.

Correspondência e remessa de livros e revistas para:
Rua das Palmeiras, 57 opto. 4 — Botafogo — CEP
22.270.

HORÓSCOPO JEAN PERRIER

CARNEIRO — 21/3 a 20/4

Finanças — Bons aspectos para tomar decisões
importantes nos seus negócios e plano profissio-
noi, Você pode especular e jogor na loteria
Exames favorecidos. Amor — Você poderá sentir
um grande cansaço físico. Reaja, se não quiser ter
grandes decepções. Viagens benéficas. Pessoal —
Não encoraje uma pessoa apenas para satisfazer
seu amor-próprio. Saúde — Você deve fazer
esporte paro conservar sua forma.

TOURO — 21/4 a 20/5
Finanças — Procure se impor por intermédio de
sua capacidade no setor profissional. Cuidado
para que nenhuma negligência lhe seja aponta-
da. Deixe paro mais torde as especulações e os
jogos. Amor — Se você tiver uma ligoção e se
começar a consar-se dela, aproveite da atual
conjuntura planetária para acabar com isto. Pes-
soai — Muito cuidado. Você deve lutar contra seu
pessimismo. Saúde — O ar da montanha será
excelente para a sua saúde.

GÊMEOS — 21/5 a 20/6

Finanças — Sucesso nas suas atividades. Selecio-
ne as suas relações. Obrigações passageiras au-
mentarão suas despesas. Dia benéfico para iniciar
um processo. Não discuta no plano profissional.
Amor — Deixe falar seu coração sem preocupar-se
com os conselhos de prudência que não faltarão.
Você deve resolver todos os problemas familiares.
Pessoal — Procure conhecer melhor o caráter de
seus próximos. Saúde — Sua soúde será satisfa-
tória.

CÂNCER — 21/6 a 20/7

Finanças — Você deve tomar muito cuidado com
o plano financeiro. Exceto isto, um fato novo
surgirá na.sua vida profissional . Esteja à altura
de suas tarefas. Representantes favorecidos (as).
Amor — Sua vida sentimental não mudará, com
Vênus ainda neutro. Todavia, não discuta com
uma pessoa ciumenta. Bom clima em família.
Pessoal — Não despreze as oportunidades. Saú-
de — Se você controlar o seu nervosismo, sua
saúde será boa.

LEÃO — 21/7 a 20/8

Finanças — Siga a suo intuição e aja com
discrição. Você realizará seus projetos sem atrair a
atenção de um concorrente. Bons aspectos no setor
financeiro. Pode começar um processo, se quiser.
Amor — Se você souber agir, terá momentos de
grande felicidade. A atual conjuntura é benéfica
para as aventuras sentimentais. Pessoal — Você
pode modificar a decoração de sua casa. Saúda

Nada irá ameaçar a sua saúde.

VIRGEM — 21/8 a 20/9

Finanças — Meca as suas palavras ontes de agir.
Modificações necessárias para que você possa se
impor. Assinaturas, contratos e contatos favoreci-
dos. Grandes satisfações no domínio profissional.
Amor — Saiba que o início do dia lhe dará mais
satisfações por causa das disposições dos astros.
Aproveite para marcar um encontro. Harmonia
com seus filhos. Pessoal — Faça a sua correspon-
dência. Saúde — Sua forma será boa. Tenha vida
regular.

BALANÇA — 21/9 a 20/10

Finanças — Você terá muita sorte. Novos em-
preendimentos serão lucrativos. Pode jogar na
ioteria. Grande chance se você é jornalista ou
secretário (a). Amor — Você se encontrará bem
disposto (a) para a realização de seus projetos.
Tanto mais que Vênus lhe dará sorte. Ótimo clima
em família. Pessoal — Você deve aproveitar esta
noite, que será excelente para se distrair. Saúda

Cuide de sua saúde e pratique esporte.

ESCORPIÃO — 21/10 a 20/11

Finanças — Escolha um trabalho que lhe permita
ter uma vida mais calma. Estudos, contratos a
associações benéficas. O plano financeiro conti-:
nua mal-influenciado, não especule. Amor —
Uma pessoa está pronta a amá-lo (a), mas seu
comportamento vai decepcioná-lo (a). Seja menos
emotivo (a), a fim de preservar esta ligação.
Pessoal — Enfrente tudo sem timidez. Saúda —
Agitação e insônia. Não pratique esporte.

SAGITÁRIO — 21/11 a 20/12

Finanças — Clima benéfico para os seus projetos.
Pequenos sacrifícios podem trazer sucesso no
futuro. Deixe-se levar por sua imaginação. Pode
contar com a ajuda de seus amigos (as). Amor —
Qualquer negligência poderá ser mal interpreta-
da. Evite ser egoísta. Pessoal — Guarde seus
segredos, não confie em todo mundo. Saúda —
Você deve fazer uma dieta.

CAPRICÓRNIO — 21/12 a 20/1

Finanças — Pense bem antes de tomar uma
decisão. Novos elementos poderão lhe mostrar os
verdadeiros fatos. Artistas, jornalistas e seqetá-
rios (as), favorecidos (as). Amor — Cuidado,
porque você entra num período bastante negativo
no plano sentimental. Não faça projetos para o
futuro. Pessoal — Esqueço uma lembrança —que
é um obstáculo para o seu progresso. Saúda —
Procure ter uma vida mais regular.

AQUÁRIO — 21/1 a 19/2

Finanças — Um aumento de esforços será neces-
sário se você quiser realizar todas as suas tarefas.
Reaja contra uma falta de confiança em você.
Persevere em seus novos empreendimentos. Amor
— Se você quiser aumentar seu encanto, será
uma perda de tempo, Vênus o (a) protege e você
não precisa disto. Harmonia com sua família.
Pessoal — Você deve esperar pela realização da
uma coisa muito desejada por você. Saúda —
Grande forma física.

PEIXES — 20/2 a 20/3

Finanças — Grande sorte. No período da manhã
é que você deve fazer suas solicitações. Com seu
bom senso você obterá ótimos resultados no plano
profissional. Evite as especulações. Amor — A
confiança oue você sente não é uma ilusão. Saiba
que as pessoas amigas serão muito sensíveis ò
suo compreensão. Pessoal — Trate de seus pro-blemas de ordem estritamente pessoal. Saúda —
Você poderá ter complicações por causa de sua
alimentação.
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Dança
AlVIN NIKOtAIS DANCE THEATRE E BAtÉ
DO TEATRO MUNICIPAt — Progromocõo:
Assinatura A — Dia 23, às 21 h, Alvin
Nikolais em Gulgnol (Dummy Dancari)
(1977), T.nt (1968) e Count Down (1979).
Dio 29, ài 21 h, Bale do Teolro Municipal do
Rio de Janeiro em Magnífica!, de Bochj
Ryfhmetron de Morlos Nobre, e Concertot em
Sol Menor paro Plono • Orquestra de Mau-
rice Ravel.
Assinatura B — Hoje, às 21 h, Alvin Nikolais
em Guignol (Dummy Dançar») (1977); Tent
(1968) e Count Down (1979). Dia 22, às 21 h,
Alvin Nikolais em Divortissem«nt II: Temple
(1974), Tríplice Dueto de Grorto (1973) e
Teniile Involvement de Maiki, Props and
Mobiles (1953); Aviary: a Ceremony for Bird
People (1978) e Triad (1976). Dia 30, às 21 h,
Bale do Teatro Municipal do Rio de Janeiro
em Magnífica!, de Bach; Rythmotron. de
Marlos Nobre, e Concertot em Sol Menor
para Plano e Orquestra, de Mourice Ravel.
Assinatura C — Dia 23, às 17h, Alvin
Nikolois em Divortissement II: Temple

(1974); Tríplice Dueto de Grorto (1973) e
Teniile Involvement de Maiks, Props and
Mobiles (1953); Avloryi a Ceremony of Bird
Peopln (1978) eTrlod (1976). Dia24,àsl7h,
Alvin Nikolais em Gulgnol (Dummy Dnn-
cers) (1977); Tenf (1968) e Count Down
(1979). Dia Io de julho, às I7h, Bale do
Teatro Municipal do Rio de Janeiro em
Magnlflcaf, de Bach; Ryfhmetron, de Marlos
Nobre, e Concerto em Sol Menor paro Piano
e Orquestra, de Mourice Ravel. Teatro Muni-
cipal (263-1717).

Os preços dos espetáculos do Alvin Nikolais
soo: Cr$ 450,00, platéia e balcão nobre, Cr$
300.00, balcão simples, Oi 200,00, galeria
e Cr$ 2 mil 700, frisas e camarotes.

Os preços dos espetáculos do Bole do Teatro
Municipal são: Cr$ 250,00, platéio e balcão
nobre, Cr$ 150,00. balcão simples, CrJ
100.00, galeria, e CrS 1 mil 500, frisas e
camarotes.

Cursilhos
Cursilho 140° de Mulheres — Começa ama-
nhã, com soído prevista poro as 19h. do
Colégio Santo Agostinho, o Cursilho 140° de
Mulheres do Rio de Janeiro — Zonal Sul. A
chegada está prevista para domingo, às 21 h.
na igreja Sonta Mónica (Ataulfo de Paiva
esquino com José tinhores), ao lodo do locol
da partida.

Comunidade N. Sra. da Alegria — Ultreya —
A Comunidade N. Sra. da Alegria — CON-
SAt — realizou com muito sucesso o sua
Ultreya com show no dio 18 do corrente, às
14h. na igreja da Divina Providência (Rua
Lopes Quintas, 274 — Jardim Botânico). No
dio 25, o comunidade terá a suo tarde de
encontro, com perguntas e debates sobre a
Conferência de Puebla.

Plantão de Inscrições na Zonal Sul — Fun
ciono no Paróquia Santa Mônica (Av. Ataulfo
de Paiva, 527, subsolo), das 21h. às 22h.,
todas as quartas-feira».

2° Dinâmica de Cursilhos — Será realizado
no sábado, dio 11 de agosto, no Colégio
Assunção, o partir das 8h30m. Inscrições com
os coordenadores dos próximos cursilhos do
Zona Sul.

Núcleo de Formação Cristã — Funciono na
igre|a da Divina Providência (Rua Lopes
QuinlüS, 274 — Jardim Botânico), das 21h.
às 22h30m., todas as segundas-feiras. O
programa para o mês de junho é o seguinte:
Puebla, o.que é evangelizar? ; Dia.25 —
Libertação e Promoção Humana; Dio 02/07
— Noite de Reflexão.

Comunidade N. Sra. do Amor — Hoje a
Comunidade N. Sra. do Amor está recebendo
o Dr Haroldo Falcão, que fará uma exposi-
çào sobre o relacionamento marido e mulher.
Para a última reunião do mês de junho a
Comunidade estudará os Santos Evangelhos
e celebrará a Santa Missa. Dom João Evan-
gelista, diretor espiritual da Comunidade,
mais umo vez estará orientando os trabalhos
de encerramento do mês de junho. A comu-
nidode convida todos para as suas ativida-
des, todos os quartas-feiras, às 14h30m., no
subsolo da igreja Santo Mônica (Ataulfo do

Paiva esquina com José Linhares). Contamos
com sua presença. Venha, sua presença é
importante paro o nosso cresci mento. Para as
pessoas que não podem ir à tarde, continua-
mos com as reuniões às 20h30m, todas as
segundas-feiras, no Rua Prudente de Morais,
147/801, sob a orientação espiritual do Pa-
dre Ney Sá Earp.

Escola de Dirigentes Zona Oeste — Estão em
funcionamento duas escolas de formação nos
seguintes endereços: igreja N. Sra. da Con-
ceiçào — Praça Dom Ronuoldo, s/n° — Santo
Cruz, todas as terças-feiras, às 20hl5m,-
igreja N. Sra. de Nozareth — Praça Naza-
reth, Anchieta, todas as segundas-feiras, às
20hl5m.

Atividades do Subsecretariado da Zona
Norte — Todos as quintas-feiras, às 2lh., no
Colégio Orsina da Fonseca, funciona a Co-
munidade. A Escola de Dirigentes funciona
no mesmo local, às 21 h todas os quartas-
feiras, as Ultreyas mensais (todo 1° domingo
do mês) são no mesmo colégio (Rua São
Francisco Xavier, 75). A Ultreya do mês de
julho (dia 1°) será coordenada pela Comuni-
dade do Amparo (Coscadura). Contamos com
a sua presença.
Ultreya do Subsecretariado da Zo-
na Sul — Dia 4 de agosto, das lâh às
18h30m, no subsolo da igreja Santa Mônica
será realizada mais uma Ultreya do Subse-
cretoriado do Zonai Sui. O subsecretariado
espera o comparecimento de todas as comu-
nidades do Zona Sul.

Oração da Noite — De que
adianta um sorriso falso em meu rosto, se
no meu íntimo correm lágrimas de um
fracasso, de um problema não resolvido.
Senhor, no silêncio desta noite, eu Te peço
que me ensines o valor dos sofrimentos e que
eu aprenda a sorrir das dores.
Sei que sou ignorante, limitada, uma pobre
habitante da Terra que deseja conhecer
muito e não conhece quase nada. Mos quero
sorrir, sorrir de verdade. Sozinha não sou
nada, Senhor. Que eu saiba vencer o mou
humor, o sofrimento, o pessimismo, o fracas-
so. E, mesmo chorando, quero contar e sorrir,
sob as tuos bênçãos, Senhor.(Simone Tupi-
nambá)
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Televisão

A
NECESSIDADE
DE UMA
REAVALIAÇÃO

Paulo Maia

A 

TV Cultura da
Fundação Padre
Anchieta — ca-
nal 2 de Sâo
Paulo, ligado ao

Governo do Estado — aca-
ba de completar 10 anos de
existência, num momento
favorável à discussão sobre
o papel da televisão educa-
tlva no Brasil. Na gestão do
Professor Soares Amora e
com um trabalho que se
provou rentável de seus as-
sessores especializados,
Carlos Queiroz Telles e Ro-
bert Muylaert, aquele canal
é um dos rarisslmos exem-
pios de relativo êxito da te-
levisâo estatal de caráter
educativo. E esse êxito se
deve sobretudo a uma aber-
tura de sua equipe diretora
e produtora, em direção ao
reconhecimento de que é
um canal de um veículo de
comunicação de massa e
náo uma mera extensão da
sala de aula.

O problema fundamental
da televisão educativa no
Brasil é, por Incrível que
pareça o fato de ela ser edu-
cativa demais e muito pou-
co televisão. Tradicional-
mente, o Estado costuma
entregar os canais sob seu
controle a velhos educado-
res, formados sob o vício de
uma erudição gutember-
gulana, livresca, e não "a
profissionais de comunica-
ção de massa. Esses velhos
educadores, agarrados aos
preconceitos estéreis desses
próprios vícios, pretendem
fazer do veículo apenas um
artifício de multiplicação
do velho sistema educado-
nal, na base do livro, do giz
e do quadro negro, e nào
conseguem uma audiência
significativa Justamente
porque náo utilizam todo o
enorme potencial do velcu-
Io eletrônico.

Ora, todos sabemos que a
televisão é um veículo que
exerce sobre seu consumi-
dor um fascínio imenso. A
sala de aula tem a vanta-
gem de possibilitar o diálo-
go entre o professor e o alu-
no, e sua desvantagem, em
relaçáo à TV, é estar longe
de ter o mesmo magnetls-

mo, A televisão náo possibl-
llta o diálogo e, na medida
em que os velhos educado-
res usam-na como uma es-
pécle de milagre da multi-
pllcação dos pães, só repro-
duzem as desvantagens
principais da sala de aula
(falta de fascínio de uma
aula) somadas â grande
desvantagem do veículo,
que é a impossibilidade de
se conversar com o profes-•sor e de com ele tirar uma
dúvida. Quem duvidar,
acompanhe esses progra-
mas de Madureza produzi-
dos ao longo de 30 anos na
TV.

O que falta aos educado-
res nomeados pelo Governo
para tomar conta dos ca-
nais educativos de televisão
é conhecer os segredos e os
potenciais da linguagem da
televisão. É preciso que eles
aprendam a ler o veículo,
para depois tentar escreve-
Io. A televisão tem uma lin-
guagem baseada sobretudo
na rapidez fulminante, na
poupança quase massa-
crante do tempo, ao contra-
rio do código de linguagem
a que está habituado o edu-
cador que a manipula, pre-
so, principalmente, ao tem-
po mais arrastado da im-
prensa, do livro, que permi-
te até um texto mais sofisti-
cado, na medida em que
possibilita ao leitor voltar
atrás para entender aquilo
que não compreendeu. Isso,
na televisão, é impossível, e
deve ser considerada essa
questão.

Enquanto não aprender
essa lição fundamental, o
homem da televisão educa-
tiva no Brasil será inútil, e a
própria televisão educativa
será um luxo impróprio pa-
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* Maestro Cipó e sua grande orquestra.

"Cantores: Maria Holena, Everardoe Victor Hugo.• De 3? a domingo, a partir das 21h.
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AGORA ABRINDO MAIS CEDO
MÚSICA AO VIVO À PARTIR DAS 17 HS.

RESERVAS TEL. 294-2915
Av. Gal. San Martin, esq. com Rainha Guilhermina
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ra um país com tantos pro-
blemas, como é o caso do
nosso. Para compreender a
liçào, ele deve, ainda, absor-
ver bem outro ensinamen-
to: televisão é, sim, lazer,
informação e educação.
Mas esses três ingredientes
não podem ser separados. O
ideal é que os três venham
reunidos no mesmo bolo, na
mesma receita. A televisão
é o veículo ideal do sublimi-
nar e os defensores do tner-
chandising sabem disso
muito bem. Por que não uti-
lizar isso para fins nobres
como são os educativos?
Transformar cada uma das
funções do veículo num se-
tor estanque é um erro mui-
to grande.

Todos sabemos que a
grande dificuldade de mani-
pulaçào do veículo, na pro-
cura de sua linguagem pró-
pria, é um problema sério a
ser enfrentado pela televi-
são. Ao contratarem profis-
sionais do rádio, do jornal,
da universidade, do cinema
e de outras entidades, que
pressupõem o manejo de
uma linguagem diferente,

as emissoras correm o risco
de verem meramente trans-
plantados para elas os códi-
gos de origem de seus pro-
fissionais. A formação, in-
clusive ética, dos homens
encarregados de manobrar
o monstro de várias faces e,
sobretudo, de vários tenta-
culos, é outra missão que
pode perfeitamente caber à
televisão educativa no Bra-
sil de hoje, uma vez que as
escolas de comunicação são
táo deficientes nesse
mister.

Televisão é um problema
prioritário num país em que
é grande o número de anal-
fabetos ainda e Infelizmen-
te, apesar dos grandes es-
forços feitos em contrário e
em que a comunicação de
massas ganha uma signifi-
cação toda especial com
sua própria modernização
industrial. O Ministro
Eduardo Portella, um inte-
lectual que parece lnteres-
sado por essa problemática
e aberto a essas novas reall-
dades, poderia promover
uma reavaliação critica sé-
ria das emissoras educatl-
vas, pois a maioria delas

MULHERES
AMERICANAS
REDESCOBREM
A PARTEIRA

LOSANQELES 

—
Lelgh Kllgore,
24 anos, biblio-
tecária, espera
dar à luz seu pri-

meiro filho no mês que vem,
no Centro Alternativo de
Nascimentos do Hospital
Sionista de Sâo Francisco.
Tekoa King, uma parteira,
e não um médico-obstetra,
é quem vai fazer o parto.

—Decidi-me por uma par-
teira porque gosto do aten-
dlmento pessoal que as par-
teiras dão — disse a Sra
Kilgore. — Porque elas náo
olham a gravidez como uma
doença e são muito receptl-
vas aos desejos dos pais de
terem filhos por meios natu-
rais, além de concordarem
com a presença do pai e de
outros membros da família
durante o parto.

O exemplo da Sra Kilgore
não é único. Entrevistas
com gestantes e técnicos
em saúde revelam que um
número crescente de mu-
lheres americanas volta-se
para as parteiras em busca
de um tratamento até então
fornecido pelos obstetras.
Por causa das mudanças
nas leis, a Influência do mo-
vimento feminista, e a de-
manda por um parto natu-
ral, as parteiras estão fazen-
do tudo, desde aconselhar
as parturientes sobre suas
dietas até ajudá-las a sele-

clonar contraceptivo após o
parto.

Embora náo haja estatis-
ticas sobre o número de mu-
lheres americanas que rece-
bem cuidados das parteiras
ou sobre o número de crian-
ças nascidas em suas mãos,
os exemplos seguintes dão
uma idéia do crescente pa-
pel desempenhado pelas
parteiras:

Em Nova Iorque, 13 par-
teiras do Hospital de Bronx
fizeram o parto de mais de 2
mil 500 bebês desde 1977.

Em Rochester, Nova Ior-
que, Elizabeth Cooper, dire-
tora do Centro de Parteiras
da Universidade de Roches-
ter, recebeu treinamento de
um obstetra da Faculdade
de Medicina. Foi ela quem
deu tratamento pré-natal e
fez os partos de 90% dos
pacientes, concentrando-se
naqueles que, por causa do
diabetes, da hipertensão ou
outros sérios problemas de
saúde, são considerados de
alto risco.
Em Chicago, duas parteiras
ajudam o nascimento de 20
bebês por mês, no Centro
Alternativo de Nascimen-
tos do Hospital Maçònico
de niinols.

Em Los Angeles, seis par-
teiras do Hospital Martin
Luther King Jr ajudam a
treinar pessoal paramédico

está ligada ao seu Minlsté-
rio. E, nessa reavaliação, se
é preciosa a Intervenção de
educadores, não deve ser
esquecida a colaboração de
estudiosos em comunica-
çâo de massa (como, por
exemplo, Muniz Sodré) e de
profissionais da televisão. -

¦ A TV Cultura de São Pau-
Io ainda é uma emissora de
elite, apesar da realização
de programas de alcance de
massa (como foi o Festival
Internacional de Jazz de
Sào Paulo) ou de grande
importância para o apren-
dlzado do fazer o veículo
(vide Vox Populi e muitos
outros). O fato de a emlsso-
ra ter uma abertura maior
quando dirigida por um
professor de Literatura
mostra que é possível um
avanço em direção ao apro-
veitamento racional dos po-
tendais. O que definitiva-
mente eles não podem ser é
tradicionalistas, apegados
aos preconceitos cristaliza-
dos da cultura gutember-
gulana, sem a porosldade
suficiente para deixar pas-
sar os ventos da atualização
eletrônica.

para fazer partos, e também
conduzem um programa
pré-natal numa escola, para
adolescentes grávidas.

Em Holmes County, Mis-
sissipl, um programa inova-
dor com partelros, Iniciado
pelo Centro Médico da Uni-
versidade de Misslssipi, aju-
dou a baixar a taxa de mor-
talidade Infantil, pela redu-
çâo de complicações obsté-
tricas. As parteiras prestam
serviços de atendimento
pré-natal e planejamento
familiar, além de atende-
rem a chamados após o
parto.

Há multo tempo que as
parteiras existem, mas só
recentemente é que aumen-
taram seu número e suas
tarefas. Em 1960, dois hos-
pitais de Nova Iorque ti-
nham parteiras. Hoje 22
hospitais oferecem seus ser-
viços.

"As parteiras simbolizam
um renascimento por todo
o país, embora tenham crês-
cido mais rapidamente na
Califórnia e no Oeste", diz o
Dr Lewis Mehl, coordena-
dor da Pesquisa Pslcoflslo-
lógica de Berkeley, Califór-
nia. Para ele, os motivos
desse renascimento in-
cluem um questionamento
do papel da tecnologia no
parto. Muitos casais dizem
que o parto foi desumaniza-
do peças práticas de obste-
tricla, como o uso de drogas
e de incisóes cirúrgicas na
vaglna. Eles acreditam que
as parteiras, menos expôs-
tas à tecnologia do que os
médicos, tendem a usá-la
com mais parcimônia.



O PREÇO
DE ARTHUR MILLER
"AGORA
É QUE ESTÃO
ENTENDENDO
MINHA
PEÇA"

Ralph Tyler
Th« Ntw York Timn»

QUANDO 

escrevi esta
peça, 1968 gesta va
novos tempos. Não
era sobre a guerra
no Vietnam. Nada

tinha á ver com o fato de alguém ter
16 anos e ser drogado. Não era sobre
os meios de comunicação. Ao con-
trário, a peça foi olhada como se
fosse algo que tivesse pulado fora de
um carro em movimento.

Onze anos depois, O Preço, é rea-
presentada na Broadway, e embora
tivesse sido aplaudida pela maioria
dos críticos na primeira apresenta-
çào e prosseguisse numa brilhante
carreira em Nova Iorque e pelo pais
afora, houve alguns críticos que sen-
tiram o drama doméstico de Arthur
Miller bastante deslocado em rela-
ção às urgentes questões políticas e
sociais daquele momento.--

O Preço é essencialmente um
drama em quê ò principal è o perso-
nagem, o significado social esta ape-
nas implícito, ao contrário das pri-
meiras peças de Miller. Trata, em
resumo, de um confronto entre dois
irmãos na venda dos móveis do seu
pai morto. Estão presentes a mulher
de um dos irmãos e um velho nego-
ciante de 89 anos.

¦ ¦ B

Na opinião de Miller, somente
agora é que estão entendendo e
apreciando a peça, e o autor atribui
isso tanto às mudanças do tempo
quanto aos méritos da nova produ-
ção."Há menos histeria, hoje", diz
Miller,"diminui o sentimento de que
cada um deve pular uma barreira ou
subir em alguém. Antes, as pessoas
achavam que não havia tempo para
olhar qualquer coisa mais profunda
do que uma bandeira. Náo que as
questões da época não fossem ex-
traordinariamente importantes. Fui
um dos professores que primeiro se
envolveram em política no ano de
1965 na Universidade de Michigan e
me meti em muita manifestação
contra a guerra".

Decerto, o modo com que a peçafoi produzida, ontem e hoje, desem-
penhou um papel importante nos
resultados. Miller chama o grupo de
seu quarteto."A integridade das
partes está bem exata, muito inten-
sa". Se alguém náo está integrado, a
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peça simplesmente não funciona."Provavelmente, é a peça mais tea-
trai que escrevi, a mais intensamen-
te trabalhada. Tem de haver con-
centração a cada segundo. A voz
que desaparece tem de tornar-se do-
minante. E é muito difícil passar
todas essas modulações".

A peça também exige um equilí-
brio sutil entre os dois irmãos: Wal-
ter, um cirurgião bem-sucedido, e
Victor, um policial que sacrificou
sua chance de ter uma carreira me-
lhor para cuidar do velho, um nego-
ciante que perdeu tudo na Depres-
são."Se você amplia suas caracterís-
ticas, vê que nenhum deles poderia
dominar o mundo", declara Miller.

"As coisas que podem ser feitas
por Walter, cheio de audácia, egoís-
mo, sede de poder e inventiva, náo
são as que pode fazer o irmão, em-
brutecido para o tipo de trabalho
que precisa ser feito, que é o de
tomar conta da caldeira para que o
fogo não se espalhe. A peça trata
exatamente disso, o preço que cada
um tem de pagar para ser o que é".

' O equilíbrio da produção de 1968
foi perturbado pela doença dos dois

atores, que tiveram de ser substitui-
dos, além dos problemas entre os
atores e o diretor, que acabou sain-
do. Miller assumiu a direção, mas
declarou que"a necessária unidade
de espírito foi quebrada; de alguma
forma, a produçãa.não foi sincroni-
zada". Miller queria certificar-se de
que a peça teria melhor sorte na
próxima vez, por isso impôs uma
série de condições para reviver O
Preço. Acabou concordando com a
idéia da produção num pequeno
teatro, o Harold Clurman Theater,
que lhe interessou basicamente por-
que não visava a lucro. "John Stix,
diretor, teve a atitude que quero",disse Miller.

"Ninguém estava ali para fazer
um milhão de dólares, de modo que
a concentração no trabalho de palco
foi total. E os atores queriam fazer
aqueles papéis. Fiquei surpreso de
ver que profissionais como Fritz
Weaver (no papel de Walter), e Mit-
chell Ryan (Victor) queriam voltar
para um pequeno teatro de 100 luga-
res. Ryan teve de desistir de um
compromisso de filmagem e Weaver
recusou uma proposta também do
cinema. A peça não pode ser feita às

Os desempenhos de Weaver e
Ryan foram calorosamente elogia-
dos após a reapresentação, assim
como os trabalhos de Joseph Bul-
loff, o octogenário negociante de
móveis, e de.Scotty Bloch, a_mulher
de Victor. O consenso da critica é de
que a nova produção é melhor, ou,
pelo menos tão boa quanto a monta-
gem inicial. Houve também mais
respeito pela peça em si, além de
uma reavaliação de O Preço entre
outras peças de Miller.

Pai e filhos de O Preço evocam a
mesma preocupação de Miller em
Ali My Sons, de 1947, na qual um
filho entra em conflito com seu pai,
um negociante que se beneficiou
com a guerra, e em A Morte de um
Caixeiro Viajante, de 1949, em que o
principal é a piedade pelo fracasso
do pai. Em O Preço, também, o pai
perdeu tudo — tal como o próprio
pai de Miller, um negociante que
faliu em 1929 com o colapso da Boi-
sa, quando o dramaturgo era adoles-
cente.

III
"Para mim, há uma espécie de

exorcismo em O Preço", diz Miller.
Há uma espécie de ajuste de contas
com esse tema, que as outras peças
prepararam. Num certo sentido, eu
sou agora o pai — finalmente che-
guei a esse estágio. O equilíbrio de
forças é muito delicado entre ser
filho e rebelde e ser pai com tudo na '
mão. Sem dúvida, O Preço é a últi-
ma peça que escrevi sobre o tema.
Nela, o pai está morto. Os filhos têm

de lidar com seus próprios persona-
gens".

A constelação familiar na infán-
cia de Miller era bem diferente. "Te-
nho um irmão e uma irmã. Ele é um
homem de negócios bem-sucedido, e
eu um dramaturgo de relativo su-
cesso. Minha irmã é Joan Copeland,
atriz. Felizmente, nada foi deixado
para que lutássemos entre nós".

O personagem mais elogiado é o
negociante, Solomon Gregory Solo-
mon, uma espécie de observador
cômico. Miller diz que conheceu o
homem que o inspirou, em 1950,
quando acompanhava um amigo
numa casa de móveis; "passei duas
ou três horas com ele e ele começou
a falar sobre sua interessante ocupa-
ção e desde então entrou na minha
vida. Dez anos depois, escrevi sobre
ele". Solomon, continua Miller,"ex-
pressa a aceitação da vida, a supera-
ção do medo. Ele viveu tanto tempo
porque náo tem medo de viver. Mil-
ler conta que um critico, após rever
a peça, comparou Solomon ao Dyb-
buk do folclore judeu, um espírito
que habita o corpo humano até que
seja exorcizado. Miller achou inte-
ressante a interpretação.

"Os irmãos estão tentando exor-
cizar os múltiplos significados das
coisas que compõem suas vidas,
limpá-las, negá-las", comenta Mil-
ler."Claro, náo é possível isto tam-
bém é o preço. Eles são os filhos
daquele pai, seu pai está dentro
deles. Este é outro motivo pelo qual
o velho está rindo no fim. Toda essa
luta humana é insuficiente. Eles ja-
mais conseguirão livrar-se do pai. A
risadinha de Solomon no fim é tam-
bém de alegria de estar com quase90 anos e de volta ao trabalho nova-
mente".

Miller disse que os Jovens foram
maioria da audiência na reapresen-
taçâo da peça."Nlo estou pronto
para dizer o que Isso significa. Eles
náo tinham visto peças táo Íntegra-
das como essa: um trabalho total-
mente articulado em vez de uma
anedota. A peça também não é uma
paródia, e os filmes e as peças com
que estão habituados são funda-
mentalmente paródias. A peça é fel-
ta num estilo com que as pessoas
não estão mais acostumadas. Nào é
obviamente um truque de diálogo, é
escrita, composta".

Com desanimo, Miller detecta
uma obsessão exclusiva com o estilo
no teatro contemporâneo:"Esconde
multo do vazio humano", diz."Exis-
te menos do que o olho vê. Acho que
uma peça tem de lançar uma sobra,
e náo uma súbita explosão de fogos
de artificio na escuridão". Também
acredita que o teatro está na sua
melhor fase quando é democrático,
como no tempo de Péricles na Gré-
cia e na Inglaterra Elizabetana. Mil-
ler concordou em diminuir seus lu-
cros para reduzir o preço do ingres-
so, e se declara orgulhoso porque
seu trabalho é levado a todo o mun-
do, quase todos os dias, há 30 anos."AH My Sons é a peça há mais
tempo em cartaz em Israel, e agora
deverá ser encenada na China".

Miller já completou o texto de um
novo livro, Chinese Encounter, em
colaboração com sua mulher, a foto-
grafa Inge Morath, depois de visita-
rem a China recentemente. "O li-
vro", dlz,"consiste em confrontos
com os chineses nas artes e no tea-
tro no exato momento em que se
tornou possível pela primeira vez
falar a um estrangeiro. Foi a primei-
ra vez que muitos deles se sentiram
suficientemente seguros. Inge fala
chinês, estudou durante quatro
anos. Fui à China sem preconceitos,
e comecei a fazer perguntas às pes-
soas que tinham acabado de sair
das prisões. Era simplesmente uma
terrível espécie de fascismo".

O dramaturgo também está es-
crevendo uma história dos seus tem-
pos. Ele concebe a história como
ficção ("os eventos nos escapam,
não podemos lembrar") e argumen-
ta que se alguém conversar com
dois nova-iorquinos que viveram na
década de 50 terá duas histórias
diferentes. "Acho que devem ser pu-
blicadas as duas. História é isso,
contradições".

¦ I I
A CBS pretende rodar em setem-

bro um filme que Miller escreveu
para a televisão, Playing for Time,
com base nas memórias de Fanie
Fenelon, que tocava piano na or-
questra de mulheres em Auschwitz.
A Canadian Broadcasting Company
filmou um documentário de 90 mi-
nutos sobre Miller, que será mostra-
do no dia 17 de outubro, dia do seu
64° aniversário. Miller, que estreou
no palco como cantor pop na déca-
da de 30 (quando tinha 16, 17 anos,
tinha um programa de rádio no
Brooklyn), escreveu um musical, Up
From Paradise, agora em fase de
ensaio para breve estréia em Wa-
shington. Miller fez o libreto e as
letras, enquanto Stanley Silverman
compôs a música.

"O musical prova que não há
argumento racional possível para
qualquer tipo de esperança", diz."E
isto é maravilhoso. Nada há a fazer,
a náo ser continuar vivendo tão feliz
quanto possível".

Música

UM NOVO
PROJETO
E UMA
VELHA
AMEAÇA

Ronaldo Miranda

A 

convite do Instituto Na-
cional da Música, da Fu-
narte, o compositor Edi-
no Krieger acaba de ela-
borar um projeto intitu-

lado Memória Musical Brasileira
(Pro-Memus), que já está começan-
do a ser implantado sob a sua coor-
denação, junto ao Centro de Docu-
mentaçáo e Pesquisa da Funarte.

O plano prevê a criação de uma
infra-estrutura de apoio à criação
musical nacional, medida extrema-
mente necessária num país em que
as platéias pouco acompanharam o
desenvolvimento da estética con-
temporânea e as próprias orques-
trás e salas de concerto permane-
cem em geral maciçamente apega-
das ao repertório europeu clássico e
romântico.

Mais importante do que o estímu-
lo à criação é, no entanto, o aspecto
do projeto que visa à preservação da
produção existente — de agora e do
passado —- fator indispensável à
existência de uma memória musical
brasileira. Vale a pena, especialmen-
te, pesquisar o que foi composto no
século XIX e na primeira metade do
século XX, pois com edições escas-
sas ou inexistentes, esse acervo vai
se acabar-se perdendo, transfor-
mando-se num novo Barroco Minei-
ro, cujo conteúdo e importância pre-
cisaram ser (e ainda estão sendo)
arduamente redescobertos e restau-
rados.

No novo projeto de Krieger estáo
previstas medidas bastante neces-
sárias, a serem adotadas a curto e
médio prazos. Entre elas, incluem-se

a organização de um cadastro e um
arquivo central de música brasilei-
ra, com catalogação e obtenção de
exemplares de partituras nacionais,
editadas no pais e no exterior; a
criação de um centro de informa-
ções musicais; um arquivo fonográ-
fico de música brasileira; a elabora-
ção de um programa editorial per-manente, visando à edição e reedi-
ção de discos e partituras; a criação
de postos de vendas para esse mate-
rial e a implantação gradativa de
um programa promocional, median-
te apoio a festivais, bienais, concur-
sos etc., encomenda de obras e reali-
zação de concertos com tal reper-
tório.

Idéias úteis e urgentes, que, espe-
ramos, se tornem realidade.

FALANDO 

em memória e
preservação de cultura
há que voltar a um as-
sunto que já deveria ter
sido encerrado. Em se-

tembro de 1977, a imprensa do Rio e
São Paulo divulgou enfaticamente a
notícia da derrubada da Sala Cecília
Meireles. Foi levado ao conhecimen-
to público o plano de alinhamento
existente na Secretaria de Obras da
Prefeitura, que prevê o trânsito pas-
sando por onde hoje estão as poltro-
nas finais da platéia da Sala. Na
ocasião, a notícia de que iriam de-
molir o prédio foi enfaticamente
desmentida pelo Prefeito Tamoyo,
dizendo que o plano de alinhamento
só seria aplicado se a Funterj ven-
desse o terreno da Sala (que é pro-
priedade estadual) e quem o com-

prasse quisesse construir novo imó-
vel no local.

Explicação passageira, mas não
muito convincente. Um ano e meio
depois, o assunto volta à tona, cons-
tituindo-se numa velada (e contí-
nua) ameaça a um dos mais sólidos
pontos de referência da nossa vida
cultural. Consta que a administra-
ção municipal mandou a sua Secre-
taria de Obras rever todos os planos
de alinhamento da cidade, justa-
mente em função de sua preserva-
ção cultural. Após a revisão, mante-
ve-se, sem alterações, o projeto de
reurbanizaçáo da área da Lapa onde
se situa a Sala, ratlficando-se, por-
tanto, a possibilidade futura da sua
demolição. Há quem afirme que já
existe até mesmo o local destinado
à nova Sala Cecília Meireles".

Argumentam os que defendem o
projeto que a reurbanizaçáo da área
possibilitaria uma melhor visão do
convento de Santa Teresa, preten-
dendo assim despir um santo para
vestir outro. E a atmosfera do Largo
da Lapa, quem se preocupa em pre-servar? Será que o novo plano prevê
também a demolição do horrendo
edifício da ACM, ou quem sabe vai
realçá-lo, derrubando os sobrados à
sua volta?

Estética à parte, o que mais im-

porta é a preservação de uma sala
de concertos de excelente acústica,
cuja eficiente programação já se in-
corporou aos hábitos culturais da
cidade. Jogar pela janela 15 anos de
profícua atividade concertística é
querer mesmo destruir o que, com
muito esforço, se conseguiu implan-
tar. Mais importante do que cons-
truir novos auditórios, é saber pre-
servar e manter os que já temos.

No momento, é preciso acabar de
uma vez com a ameaça dessa infeliz
demolição, pois incerto é o futuro e
também as providências dos admi-
nistradores. Melhor evitar agora, do
que quando a concretização do pro-
jeto for irreversível.

Está aí uma bela causa para ser
defendida pelo escritor Guilherme
Figueiredo, presidente da Funterj, a
quem compete a manutenção do
imóvel. Está ai uma bela causa para
ser defendida pelo Ministro da Edu-
cação e Cultura Eduardo Pórtella, e
sua chefe de gabinete, Myrian
Dauelsberg, que fez da Sala Cecília
Meireles um dos mais importantes
centros musicais da América La-
tina.

Está aí uma bela causa em torno
da qual deve-se unir o nosso tão
desunido meio musical e pela qual
vale a pena realmente lutar.


