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Rio de Janeiro — Terça-feira. 4 de setembro de 1979

TEMPO
Rio — Instável com chuvas esrxjrsas T&bcar.río no
decorrer do período. Temperatura estável Ventos Sul
fracos. Máxima. 25,5, em
iVi^ mo,
Jacarepogua
17,2, no A'!o do Soo Visto.
Belo Horizonte — Zona da
Ma'a, Correnre das Vertenfes Tr angulo Mineiro, Instavel com chuvas esparsos oo
Sul, I Dedais regiões, oarCiaimerfe n.jblado. Temoeratura estável. Ventos' SjMá*.
27,';
áej'e fracos.
Min. 13,2.
Brasília — Parcialmente
nublado suíeito ò instabilidade no decorrer do perioTemperatura
estável.
do.
Ventos: Sudeste paro Este
min.
fracos.
Mdx.
29,6;

Curitiba — Nublado a
parcialmente nublado no litoral. Demais regiões parcialmente nublado a claro.
Temperatura estável no ní.
cio e declinando odos Ventos
Sudeste -'acos. Má»;
10.8; min. 07,6
Florianópolis - - Pare a'me"te nublado no I toro!.
Demais 'egióes porctolmenre nublado a c'a'0 Temperatura estável declinando
após Ventos: Sudeste o Esto
17,0,
min.
fracos.
Máx.
10,0.
Porto Alegre
mente
nubfodo
Temperatura em
declínio. Ventos;
Mox. 18,6, min

Parcia'-laro
a
acentuado
Este fracos.
0.5

Pouco mais de um ano depois do
bloqueio e quase nove meses após o
confisco dos bens do Grupo Lutfalla, o
BNDE, executor da intervenção na emapresentou, ontem, notitia crimipresa,
nis — o equivalente, nos casos de ação
pública, à queixa-crime — contra os exdiretores e acionistas da Fiação e Tecelagem Lutfalla, por estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e
outras fraudes.
A denúncia foi dirigida à Polícia
Federal, em Brasília, para abertura de
inquérito. Se vier a ser acolhida pela
Justiça, os antigos donos da Lutfalla,
além de perderem seus bens, responderão criminalmente pelas fraudes de
Como participante
que são acusados.
dos atos ilícitos, a queixa menciona a
Sra Sylvia Lutfalla Maluf, mulher do
Governador de São Paulo. (Pág. 18)

Por 81 horas consecutivas, no próximo fim de semana — das 21h de quintafeira às 6h de segunda — os donos de
postos de gasolina de todo o país querem
fechar, exceto nas localidades turísticas
onde é permitido o funcionamento parciai aos sábados e domingos. Na sextafeira, feriado nacional, nenhum deles
abrirá.
Os novos preços dos combustíveis
entram em vigor na quinta-feira com aumento de 409r para a gasolina comum,
que passa a Cr$ 14,30 o litro; e de 59^
para a azul, que vai a Cr$ 21,50. O querojato foi tabelado, nos aeroportos, a Cr$
5,14 o litro, e o gás doméstico, em botijões
de 13 kg, subiu para Cr$ 116,20 no posto e
Cr$ 120,90 a domicílio.
Em Brasília, a Volkswagen entregou

ao Presidente Figueiredo seu primeiro
Passat a álcool, inaugurado em um giro
pela Praça dos Três Poderes. Na segundafeira, a empresa iniciará a produção em
série, com previsão de cinco Passat e 10
Sedan diários, a preços IO'» superiores
aos dos automóveis a gasolina.
Na Comissão Superior de Energia Alternativa e Substitutiva de Sáo Paulo, o
empresário Sérgio Ugolini advertiu que
os 300 a 400 milhões de litros de álcool,
que a safra deste ano oferece poderão
deixar de ser produzidos, porque náo há
tanques para armazenamento. (Pág. 15)
Em Washington, morreu ontem aos
75 anos o fundador da OPEP e exMinistro de Minas e Energia da VenezueIa, Juan Pablo Perez Alfonzo, de colapso.

Governo explica silêncio
sobre o acordo nuclear

*
Tempo referente as últimos 24 horas
(Mapas na página 22)

.

PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Dias úteis Cr$8,00
Domingos Cr$8,00
Minas Gerais
Dias úteis CrS8,00
Domingos CrS 10,00
RS, SC, PR, SP, ES, MT, GO,
Df, BA, SE, AL, PE, PB,
RGN
Dias úteis CrS 12,00
Domingos ...Cr$ 15,00
Outros Estados
e Territórios:
Dias úteis CrS15,00
Domingos CrS 20,00

ACHADOS E
PERDIDOS

ALOYSIO GONÇALVES DE OUVEIRA — Comunico o extravio
dos seguintes documentos:
Carteio CIC: 022184377-91
Cort Ident. 8847-5 expedida pi
CRC-RJ
Cart Ident: 106.605 M. Aeronáutica
Carteira Habilitação Prontuário
544.463
Certif de Propriedade do auto
Ford Corcel, cor bronca Ploco:
RJ-ZQ 0100.
le Seguro obrigatório.
CAMINHÃO FURTADO — Em Valenço, MERCEDES BENZ 1977, mo
delo 2013, chapo DL-0349 Valenc.a-RJ.Cor amarela e preta.
carroceria aberta. Qualquer informação 260-0845 ou 2304007. Gratífica-se bem
DECLARAÇÃO —Declaro que ex
Iraviou-se o recibo de depósito de
viagem, n° 33.4807 de 01/ 09/
19/8. Feito de acordo com c
decreto lei n° 1470/ 76. EDUAR
DO PRADO LOPES. (C
DUDU-PordidocaoCockerSpamel esquma Tonelera e Siqueira
Campos, gratifica-se. Tel: 2374421
ESTRAVIOU-SE — Comprovante,
depósito compulsório nominal o
Angela Mana Pinho C. C. Meireles A Dias n° 334854, série
C/
vencimento
Z-00!.
em
4(9/79
EXTRAVIOU-SE — Recibo depósito
compulsório n° 382805. Série Z001. Favor telefonar p7 2324142.
EXTRAVIOU-SE — Cartão de Crén°
dito
CREDICARD
830 15996 01.9 Gratifica-se a
quem encontrar. Tr. Tel: 2313715 nor com
PíRD£U-SE -- O comprovante de
recolhimento
n°
de depósito
354465, decreto 1470/ 76 Favor telefonar p/ 237-0083
SERVE-KENTE
ALIMENTAÇÃO
LTDA — Situado no Av Automovei Club, s/ n°-inscrita no ICM
sob o n° 82,004 — 734 CGC
29 742 831/0001-94 —declaro
que foram roubados seus livros
fiscais e comerciais, Talões de
N.F. série B-l eC-l, N fiscais de
fornecedores.
SÊTTER ÜLANDES - Atende pelo
nome de Kico. vermelho, fugiu
sábado no início da Av Sernanbelibo. Grotifica-se. Tel. 3990293
UBIRAJA VIEIRA DE FREITAS comonica o extravio de sua carteira
funcional do Ministério do Falenàa Secretario da Receita federal — Seção de fiscalização,
ocorrido durante o mès de Agosto do corrente ano
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Para o Prefeito Israel Klabin, o
Governo federal, "num ato de coragem", deve fazer uma revisão da Lei
da Fusão, "assumindo finalmente a
responsabilidade por uma situação
por ele criada" — o corte da ordem de
50% dos recursos tributários que o
Município do Rio de Janeiro deveria
receber.
Quanto ao déficit de Cr$ 10 bilhões
750 mil do orçamento da Prefeitura
"só a sopara 1980, segundo Klabin,
lidariedade completa da comunidade
e a procura por parte do Governo
federal de responder à expectativa
no ar desde a fusão darão uma solu"ao
problema mais importante
ção
que temos a resolver". (Página 7)

Postos querem fechar
três dias esta semana

Hovona / UPI

— Estável com
Vitória
chuvas esparsas ao Su!. Demais regiões, parcialmente
nublado a nublado. Temperatura em declínio, Ventos
Norte fracos Máx não tem.
Min. 19,7.

510

BNDE denuncia
Grupo Lutfalla
por estelionato

—

Soo Paulo — Nublado
ainda sujeito a chuvas esNub'ado
parsas no litoral
ao Norte oassondo a parcialmente nubiaáo Demo.s
regiões parcialmente nublaTemperatura
estável:
do.
Vemos: Sudeste fracos. Máx.
16,0, mtii. 13,0.

.

Klabin pede ao
Governo a coragem
de rever a fusão

Preço: CrS 8.00

MINEIRA

-

doempregados
O
mestiças d retei solidas, damos prazo adpt
e contrato garantindo
Hcurem 6 meies 255
8948 2361891
Precisu-se caA EMPREGADA
K>lyo íomingos Cr$
pnrnüsc
3-lOu.üO * Visconde de Pirajá
I
227
Ipanema
157' oüd

4250
õ$ 4 000.00
A EMPREGADA
Preciso, triv vur iodo e outros serTem
mau-lava. «
vi ços caseiros
Av
Dorme empr
possodeiro
TI
302.
2406/
Atlântico,
235.0368

Ao assegurar que o Governo está
consciente do dever de manter a nação
informada do que faz, o Palácio do Pianalto afirmou, ontem, que apenas o texto do acordo nuclear com a Alemanha
teria de ser submetido ao Congresso
Nacional, segundo a Constituição, e que
os demais documentos"contêm,
que o compõem
apenas,
não o foram porque
diretrizes para a execução da cooperação".
O que a nota oficial lida pelo Ministro Said Farhat não esclarece, entretanto, é que o acordo submetido ao Legislativo representa apenas uma parte ínfima do programa. E que, ao aprová-lo, o
Congresso aprovava também, sem o saber, decisões como a entrega aos alemães do poder de decisão em importantes setores da área nuclear.
"Agora não nos
podemos distanciar

do acordo, apesar das críticas, pois o
que foi assinado é para ser cumprido",
disse em São Paulo o vice-presidente da
Comissão Mista Brasil-Alemanha e presidente do Dresdner Bank (principal
agente financeiro do acordo nuclear),
Hans Friedrichs, ex-Ministro alemão da
Economia.
Em Bonn, numa reunião de seus
principais executivos, a indústria
nuclear alemã declarou-se ontem
em crise, ameaçando paralisar as
linhas de produção e demitir técnicos em massa, caso não receba novas encomendas para reatores no mercado interno ou externo. Desde 1975
não é comprado um reator na Alemãnha, e desde 1977 a KWU não vende
uma usina ao exterior. (Página 26)

Amaral diz que só União
pode agir contra Câmara
O Governador do Rio Grande do
Sul, Amaral de Souza, em audiências com os Ministros Petrônio Portella e Golbery do Couto e Silva,
insistiu na tese de que qualquer
ação contra a Câmara municipal de
Porto Alegre, por dar posse aos Vereadores cassados Glênio Peres e
Marcos Klassman, deve partir da
Procuradoria-Geral da República.
Em Porto Alegre, os Vereadores
participaram normalmente da sessão da Câmara, a primeira realizada
desde que foram reempossados. O Sr
Glênio Peres discursou e foi aparteado por arenistas, que saudaram o
seu retorno. O Sr Marcos Klassman
está inscrito para falar na sessão de
hoje à tarde.

O STM mandou recolher os mandados de prisão contra todos os que
foram beneficiados pela anistia. O Sr
Leonel Brizola mudou seus planos
de viagem e, agora, desembarcará
em Foz do Iguaçu, chegando, por
isso, a São Borja, no Dia da Independéncia, um fato que o Ministro da
Marinha, Maximiano Fonseca, encara como natural.
Também o ex-Governador pernambucano Miguel Arraes alterou
seu programa e voltará, ao Brasil
no dia 15, a tempo de participar
do aniversário de sua mãe, que
mora na cidade de Crato, no Ceará.
No dia seguinte, estará no Recife, onde seus partidários preparam
um grande comício. (Página 4)

Furacão "David"
IC não sabe se
mata milhares e
sangue na roupa
de Aézio é humano chega aos EUA
As manchas da roupa de Aézio da Silva
Fonseca, que estava na 16a DP quando de
sua morte, são mesmo de sangue. A resposta foi dada pelo IC, ontem, ao Juiz
Melic Urdan, do Io Tribunal do Júri, mas
os peritos nâo conseguiram determinar se
se"taltrata de sangue humano, alegando que
tarefa escapa às atribuições de um
serviço de Física e Química".
Irritado com a resposta, o Juiz disse
"é um absurdo" uma resposta dessa
que
natureza na era nuclear e ameaçou recorrer a laboratórios particulares. Hoje, ele
interrogará os peritos Mary Monteiro Cordeiro e Elias de Freitas, que assinaram o
laudo cadavérico, repleto de contradições.
O Juiz Álvaro Mayrink da Costa, da 7a
Vara Criminal, criticou dois legistas que
não constataram lesões em preso torturado: ele próprio constatou. (Página 14)

O furacão David, com ventos de
240km/h, matou mais de 1 mil pessoas na
República Dominicana, segundo estimativa, ontem, do Governo de São Domingos.
Na Ilha Dominica, que esteve no centro da
tormenta, morreram mais de 700 pessoas e
se perderam a frota pesqueira e os canaviais, que sustentam a economia do novo
país. Com velocidade de 130km/h, o furacão entrou ontem na Flórida, desviandose, depois, para o Norte.
O furacão causou desvastações desde
Palm Beach até Cabo Canaveral, mas até
ontem não havia informação de vítimas.
No domingo, o Governador Bob Graham
pedira lei de emergência. Milhares de pessoas foram retiradas do litoral, enquanto
outras tentavam fugir da região. (Pág. 9)

A EMPREGADA - P/todo se-viço A UNIÃO AOVENTISTA — Of. A SENHORA OU MOÇA trivkil
variado d refs. pago 6.500,00
de casal 3.000,00 Paula Freitas
Domest. p/copa, cozinha, babas
95 802 1 236-5226
ap. casal s filhos folga dominpraticas, especializadas, anferacompanhantes
meiras,
gos ass cart. tv no quarto 13°
goverAGENCIA AMIGA DO LAR —
Av Copacabana 1085 ap. 416.
nantas,
motoristas,
caseiro*,
Oferece empregado! carinhoetc. Todos c/ refer idôneas, da¦ai pi todo» o* serviço*, babai
mos prazo adaptação e contrato AGENCIA EMPREGADA CRISELA
— A única d mais de 3 000
caprichosa», cozinheira! gabaque garante ficarem 6 meses T.
rifada» acompontos pacientes
clientes atendidos e N. F. de
255-3688 — 255-8948.
motoristas atenciosos, caioiros
prestação òe se-v.ços Of babá.
d rots sólidas. Damoi prazo d« A EMPREGADA — Preciso concozinheiras, cop. motoristas, arnho simples, dorme, referência
adaptação. Contrato garantido
rumad.. e domesticas, d goranAv Atlánlico 2788/ 101 Porto
ficarem 6 mete». Tol. 255-3311 /
no contratual e refs. 390-8940
do S. Cloro. 236-2140.
335-5444.
350-5179.

ARRUMAOEIRA — Poro pea-er-o
famnia
pago-se 3 000 *o!gcs
Tei
255-3915
quciienois
R
Figueiredo
467
Magalhães,
30'
AGENCIA SELMAR
mas coz., cop
acomp , gov., e
Selec 224-80)5

— Oferece ótiarrum
boba.
motoristas Ria
8 221-631 I

AV VIEIRA SOUTO — 136 aor=
20)
Bloco A Empregada para
serviço ae cosal. Preciso, sos se-

gado.

Fidel recebeu os Comandantes Ortega (D) e Ramirez, da Nicarágua

Arenistas contra
"Arenão" deixam
Marchezan aflito

Fidel considera
Camp David traição
à causa árabe

Uma comunicação aflita do líder arenista na Câmara, Nelson Marchezan, ao
Ministro Petrônio Portella, de que crêsceu dentro de sua bancada o número de
parlamentares contrários à formação do
Arenáo e a favor da criação de dois novos
Partidos de sustentação do Governo,
marcou ontem, em Brasília, os debates
sobre a reforma partidária.
O Senador José Sarney insistiu na
tese de que a reforma partidária deve ser
discutida em comum pela Arena e MDB,
mas o Senador oposicionista Paulo Brosrechaçou a idéia com o argumento
sard
"de
que não podemos conversar com os
que nos querem extinguir". Em São PauIo, o PTB da Sra Ivete Vargas promoveu
comício na Cidade de Franca e levou 500
pessoas à praça pública. (Páginas 2 e 3)

"Os acordos de Camp David constituem uma flagrante traição à causa
árabe: uma paz armada, suja, injusta,
sangrenta, que não será jamais a
paz". Com declarações nesse tom dirigidas contra os Estados Unidos, Egito
e a China, o Presidente de Cuba, Fidel
Castro, abriu ontem em Havana a VI
Conferência dos Países Náo Alinhados, sendo eleito líder do movimento
para os próximos três anos.
Em Port Said, Egito, a bordo de
luxuoso iate, o Presidente Anwar Sadat partiu para Haifa, Israel, onde
encontrará
pela oitava vez o Premier
Begin. "Depois do que houve entre
mim e Menahem, como amigos, temos que dar o retoque final no acordo
até o fim do ano" disse Sadat.(Pág.l2)

Violência basca
cresce após morte
de manifestante

Tropas iranianas
tomam a cidade
curda de Mahabad

Greve geral, ônibus e bondes incendiados nas ruas, barricadas e pedras contra
balas de borracha, cassetetes e gás lacrimogêneo, um rapaz gravemente ferido, cen
tenas de presos — eis o saldo da escalada
de violência que abala o país basco des
de sábado, depois que a polícia matou a
tiro, em San Sebastian, um jovem que participava de uma manifestação.
O Chefe do Governo provisório bascoespanhol, Carlos Garaicoechea, acusou a
"uma brutalidade inpolícia de mostrar
compreensível" inclusive desobedecendo
instruções para agir com moderação. Todos
os Partidos bascos, radicais e moderados,
juntaram-se na condenação à violência. Espera-se que esses acontecimentos influam
no plebiscito sobre a autonomia. (Página 3)

Tropas iranianas, protegidas por caças F4, que bombardearam durante sete
horas as posições dos autonomistas curdos, tomaram ontem a cidade de Mahabad, abandonada pelos rebeldes, que se
refugiaram nas montanhas vizinhas, de
onde prometem uma prolongada luta de
guerrilhas contra as forças governamentais.
Enquanto os curdos se retiravam de
diversas frentes de combate, o Governador-Geral do Curdistão, Rashid Shakiba,
e o líder xüta moderado, o ayatollah
Shariatmadari, censuraram a intransigência do Governo e exigiram o início de
negociações com o Partido Democrático
do Curdistão Iraniano, para solucionar
a crise na região curda. (Página 12)

À EMPREGADA - Preciso o/ -odo
serviço, quecozinhe bem Gdocs
e 'efes min I ano Tel 285Doro Lúcia
0421
- =oigc -oca
A EMPREGADA
semana serviL.ocasalc/refs Ruo
Pereiro ao Silvo 120/ 104 Laran|e<ras Salário a combinar

ARRUMADEIRA — Precisa-ie, d»
preferência portuguesa. Ótimo
aparência. Dormir no emprego
Referências mínima 2 anos em
ca»a de alto tratamento. Carieira a documentos em ordem. Ordenado inicial 4 mil. Tr. à Av.
Rui Barbosa 870- 5o and. Tel:
265-3555.

AGÊNCIA REAL LTDA — oferece
ótimas cozinha, cop. arrum. babo. acomp. governantas, motr.
caseiros, ele. d rei. cie 2 anos.
236-6760.

ARRUMADEIRA — Copei ro —
Preasa-se d aoctos e refs. Boa
aparência Paga-se bem. Tr. rei:
259-1509.

ARRUMADEIRA - 3000 d erótico
e refs. Dorme R Genero; Roca
798 op 702 Soers "er-o 288
8562 — 288-4998

A MOCINHA — °i ai«aar ou'ra
emoreçjooa C ^oçòes de :ozi"ro
h R esconde oe Piro|a
86/1 001.
i ei. 227-5890 Ipanema

MOÇA OU SENHORA — pi
todo serv. fam. peq. e 1 copeira I A MOÇA OU SENHORA — coxi'
CrS 6.000. Trotar d Sr. William
nhando ^ariod^ *aiei>dt> «ervi237-7191
Av
Copa,
1085
2 senhoras
estrangeiras
ço
202.
O-OOO Folga rodo domingo. Av
Copacübano 5b3 ap. 806.
—
levei
91 serviços
A MOÇA
Faxineira/ passade'ro 3 x por je- ARRUMADEIRA
casal
precisa,
mano R Soares Cabral. 80/302
dorme, estuda. RuoCannmg 21
Ipanema. T. 227-0565.
Laranieiroi. Tel. 225-4266.
A

ARRUMADtIRA/COPfIRA P/
.asaímo-raio jexfj e*s edoes
C'$ 4 nu fi Almirante Soooclí
So 17(j'5Q' ipanemo i^Emre R
Monteneçjro ^ loanu Age'ica)
Tel ¦ 787 0Q7Ü
__
Tooo wrvicp d
À COZINHEIRA
Tel.
does
ers
baiano i mii
288-1
- Carinhosa Exige-s»
A BABA
refs. Pago-se Dem Av AiexanoVej
Ferrado 20/ 501
J Saéraco
(Porte R .Vario Angélico^.
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TEMPO
Rio — Instável com chuvas esparsos melhorando no
decorrer do período Temperatura estável Ventos. Sul
fracos Máxima, 25,5, em
Jocarepoguó Mínima.
17,2, no Alto do Boa V/isto
Belo Horizonte — Zona da
Mato, Corrente das Verteritos Triângulo Mineiro, Instável com chuvas esparsas ao
Sul, I Demais regiões, oarcialmente nublado. Temperatura estável Ventos: Sudeste fracos. Má*. 27,1,Min. 13,2.
Brasília — Parcialmente
nublado sujeito à instabilidade no decorrer do período Temperaturo estável
Ventos: Sudeste paro Este
fracos. Máx. 29,6; min.
18,8
Curitiba — Nublado o
parciolmente nublado no litoral Demais regiões parcialmente nublado a claro
Temperaturo estável no »nício e declinando após Ventos: Sudeste fracos Máx
10,8; min 07,6
Florianópolis — Parcialmente nublado no litoral
Demais regiões porciolmente nublodo a claro Temperatura estável, declinando
após Ventos Sudeste o Este
fracos. Máx 17,0; min.
10,0
Porto Alegre — Prrcialmente nublado o cloro
Temperatura em acentuado
declínio Ventos Este fracos.
Máx. 18,6; min 0.5
S6o Paulo — Nublodo
aindo su(eito o chuvas esparsas no litoral. Nublodo
ao Norte passando o parcialmente nublodo Demais
regiões parcialmente nublodo Temperatura estável
Ventos Sudeste fracos Máx
16.0; mh. 13,0
Vitória — Estável com
chuvas esparsas ao Sul Demais regiões, parcialmente
nublado a nublado Temperatura em declínio. Ventos
Norte froços Máx não tem.
Min. 19,7
* Tempo referente os últi mas 24 horas
(Mapai na página 22)
PREÇOS, VENDA AVULSA:
Rio de Janeiro
Dias úteis Cr$8,00
Domingos Cr$8.00
Minas Gerois
Dias úteis Cr$8,00
Domingos
Cr$ 10,00
RS, SC, PR, SP, ES, MT, GO,
Df, BA, SE, AL, PE, PB,
RGN
Dias úteis Cr$ I 2,00
Domingos Cr$ 15,00
Outro» Estados
e Territórios:
Dias úteis Cr$ 15,00
Domingos Cr$ 20,00
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Klabin

fusão

a

rever

Grupo

por

~

Para o Prefeito Israel Klabin, o
"num ato de coraGoverno federal,
fazer uma revisão da Lei
gem", deve "assumindo
finalmente a
da Fusão,
responsabilidade por uma situação
por ele criada" — o corte da ordem de
50% dos recursos tributários que o
Município do Rio de Janeiro deveria
receber.
Quanto ao déficit de Cr$ 10 bilhões
750 mil do orçamento da Prefeitura
"só a sopara 1980, segundo Klabin,
lidariedade completa da comunidade
e a procura por parte do Governo
federal de responder à expectativa
no ar desde a fusão darão uma solução,"ao problema mais importante
que temos a resolver". (Página 7)

EMPREGOS

DOMÉSTICOS

AGÊNCIA MINEIRA —
O* empregados domestiças d reter solidas, damos prazo adpt
e contrato guranrindo
ficarem 6 meses 255
8948 236'891
A EMPREGADA Preciso-»® <-a
Jommyo» Cr$
pricnoso KJlyo
3 500.00 R Visconde .je1 Piroio
227
127/ 604 ipunettta
4256
A EMPREGADA OS » 000.00
Preciso, triv vanodoeootro* »e'
viço» caseiros Tem TxDq-iava1 e
Av
poswdeira Dorme empt
Atlântica. 2406/ 302 TI
235.6306.

fechar
querem

Lutfalla

estelionato

três

Pouco mais de um ano depois do
bloqueio e quase nove meses após o
confisco dos Dens do Grupo Lutfalla, o
BNDÈ, executor da intervenção na empresa, apresentou, ontem, nofitia criminis — o equivalente, nos casos de ação
pública, à queixa-crime — contra os exdiretores e acionistas da Fiação e Tecelagem Lutfalla, por estelionato, apropriação indébita, falsidade ideológica e
outras fraudes.
A denúncia foi dirigida à Polícia
Federal, em Brasília, para abertura de
inquérito. Se vier a ser acolhida pela
Justiça, os antigos donos da Lutfalla,
além de perderem seus bens, responderão criminalmente pelas fraudes de
lue são acusados. Como participante
a:
Jos atos ilícitos, a queixa menciona a
Sra Sylvia Lutfalla Maluf, mulher do
Governador de São Paulo. (Pág. 20)

dias

esta

semana

ao Presidente Figueiredo seu primeiro
Passat a álcool, inaugurado em um giro
pela Praça dos Três Poderes. Na segundafeira, a empresa iniciará a produção em
série, com previsão de cinco Passat e 10
Sedan diários, a preços 10% superiores
aos dos automóveis a gasolina.

Por 81 horas consecutivas, no próximo fim de semana — das 21h de quintafeira às 6h de segunda — os donos de
postos de gasolina de todo o país quererá
fechar, exceto nas localidades turísticas
onde é permitido o funcionamento parciai aos sábados e domingos. Na sextafeira, feriado nacional, nenhum deles
abrirá.

Na Comissão Superior de Energia Alternativa e Substitutiva de Sáo Paulo, o
empresário Sérgio Ugolini advertiu que
os 300 a 400 milhões de litros de álcool,
que a safra deste ano oferece poderão
deixar de ser produzidos, porque não há
tanques para armazenamento. (Pág. 15)

Os novos preços dos combustíveis
entram em vigor na quinta-feira com aumento de 40% para a gasolina comum,
que passa a Cr$ 14,30 o litro, e de 59%
para a azul, que vai a Cr$ 21,50. O querojato foi tabelado, nos aeroportos, a Cr$
5,14 o litro, e o gás doméstico, em botijões
de 13 kg, subiu para Cr$ 116,20 no posto e
Cr$ 120,90 a domicílio.
Em Brasília, a Volkswagen entregou

Em Washington, morreu ontem aos
75 anos o fundador da OPEP e exMinistro de Minas e Energia da Venezuela, Juan Pablo Pérez Alfonzo, de colapso.
Havana 'I UPI

o

sobre

silêncio

explica

Governo

nuclear

acordo

Ao assegurar que o Governo está
consciente do dever de manter a nação
informada do que faz, o Palácio do Pianalto afirmou, ontem, que apenas o texto do acordo nuclear com a Alemanha
teria de ser submetido ao Congresso
Nacional, segundo a Constituição, e que
os demais documentos que o compõem
"contêm, apenas,
não o foram porque
execução
da coopea
diretrizes para
ração".
O que a nota oficial lida pelo Ministro Said Farhat não esclarece, entretanto, é que o acordo submetido ao Legislativo representa apenas uma parte ínfima do programa. E que, ao aprová-lo, o
Congresso aprovava também, sem o saber, decisões como a entrega aos alemães do poder de decisão em importantes setores da área nuclear.
"Agora não nos
podemos distanciar

do acordo, apesar das críticas, pois o
que foi assinado é para ser cumprido",
disse em Sáo Paulo o vice-presidente da
Comissão Mista Brasil-Alemanha e presidente do Dresdner Bank (principal
agente financeiro do acordo nuclear),
Hans Friedrichs, ex-Ministro alemão da
Economia.
Em Bonn, numa reunião de seus
principais executivos, a indústria
nuclear alemã declarou-se ontem
em crise, ameaçando paralisar as
linhas de produção e demitir técnicos em massa, caso não receba novas encomendas para reatores no mercado interno ou externo. Desde 1975
não é comprado um reator na Alemãnha, e desde 1977 a KWU não vende
uma usina ao exterior. (Página 16)
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ACHADOS E
PERDIDOS

ALOYSIO GONÇALVES DE OllVEIRA — Comunica o extravio
dos seguintes documentos:
Cartóo CIC; 022184377-91
Cart Ident; 8847-5 expedido pI
CRC-RJ
Con Ident 106.605 M Aeronoufico
Carteira Habilitação Prontuário
544 463
Certif de Propriedade do outo
Ford Corcel. cor branco Placa
RJ ZQ 0100
/e Seguro obrigatório
CAMINHAO FURTADO — Em Volenço. MERCEDESBENZ 1977, mo
delo 2013 chapo DL-034O Vo
lenço-Rj.Cor amarela e preta,
corroce'ia aberta Qualquei informação 260-0845 ou 2304007 Gratitica-se bem
DECLARAÇÃO —Declaro que ex
travioo-se o rec i bo de de pôs Ho de
viagem, n° 33.4807 de 01/ 091
19/8 Feito de acôrdo com o
decreto loi n° 1470/ 76. EDUARDO PRADO LOPES (C
DUDU — Perdido cão Cockei Spamel esquina Toneleroe Siqueiro
Campos, gratifico-se Tel: 237
4421.
ESTRAVIOU-SE — Comprovante
depósito compulsono nominal a
Angela Maria Pinho C C Meireles A Dias n° 334854 série
Z-OOl Cl vencimento
4/9/79
EXTRAVIOU-SE — Recibo depósito
compulsório n° 382805 Série Z
001 Fovor telefonar pI 2324142
EXTRAVIOU-SE — Cartão de Cré
dito CREDICARD n<
830 15996.01 9 Gratifica-se a
quem encontrar Tr. Tel: 231
3715 hot com
PERDEU-SE — O comprovante de
recolhimento de depósito
354465, decreto 1470/ 76 Favoi telefonai p> 237-0083
SERVE-KENTE ALIMENTAÇAO
LTDA — Situoda na Av Auto
movei Club, s/ n°-inscrito no ICM
sob o n° 82 004 — 734 CGC
29 742 831/0001-94 - declara
foram roubados seus livros
que
fiscais e comerciois, íalões de
N F serie B 1 eC-1, N fiscoisde
fornecedores
SETTER IRLANDÊS - Atende pelo
nome de Kico vermelho, fugiu
saDado no micio do Av Sernan
betiba Gratifica-se Tel 3990293
U8IRÀJA VIEIRA DE FREITAS oo
munico o extravio de sua carteiro
funcional do Ministério do Fo
zenda Secretario da Receito Federai — Seçoo de fiscolizoçao
ocorrido durante o me» de Agosto do corrente ano

Preço: Cr$ 8,00
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Ramirez,
Ortega (D) e Ranurez,

contra

Fidel

considera
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Camp

David

"Arenão"

Marchezan

aflito

à

pode
O Governador do Rio Grande do
Sul, Amaral de Souza, em audiências com os Ministros Petrônio Portella e Golbery do Couto e Silva,
insistiu na tese de que qualquer
ação contra a Câmara municipal de
Porto Alegre, por dar posse aos Vereadores cassados Glênio Peres e
Marcos Klassman, deve partir da
Procuradoria-Geral da República.
Em Porto Alegre, os Vereadores
participaram normalmente da sessão da Câmara, a primeira realizada
desde que foram reempossados. O Sr
Glênio Peres discursou e foi aparteado por arenistas, que saudaram o
seu retomo. O Sr Marcos Klassman
está inscrito para falar na sessão de
hoje à tarde.

O STM mandou recolher os mandados de prisão contra todos os que
foram beneficiados pela anistia. O Sr
Leonel Brizola mudou seus planos
de viagem e, agora, desembarcará
em Foz do Iguaçu, chegando, por
isso, a São Borja, no Dia da Independência, um fato que o Ministro da
Marinha, Maximiano Fonseca, encara como natural.
Também o ex-Governador pernambucano Miguel Arraes alterou
seu programa e voltará ao Brasil
no dia 15, a tempo de participar
do aniversário de sua mãe, que
mora na cidade de Crato, no Ceará.
No dia seguinte, estará no Recife, onde seus partidários preparam
um grande comício. (Página 4)

IC

Furacão

r/rr Nicarágua
da

causa

traição

árabe

"Os

Uma comunicação aflita do líder arenista na Câmara, Nélson Marchezan, ao
Ministro Petrônio Portella, de que cresceu dentro de sua bancada o número de
parlamentares contrários à formação do
Arenão e a favor da criação de dois novos
Partidos de sustentação do Governo,
marcou ontem, em Brasília, os debates
sobre a reforma partidária.
O Senador José Sarney insistiu na
tese de que a reforma partidária deve ser
discutida em comum pela Arena e MDB,
mas o Senador oposicionista Paulo Brossard rechaçou a idéia com o argumento
"de
que não podemos conversar com os
que nos querem extinguir". Em São Paulo, o PTB da Sra Ivete Vargas promoveu
comício na Cidade de Franca e levou 500
pessoas à praça pública. (Páginas 2 e 3)

acordos de Camp David constituem uma flagrante traição à causa
árabe: uma paz armada, suja, injusta,
sangrenta, que não será jamais a
paz". Com declarações nesse tom dirigidas contra os Estados Unidos, Egito
e a China, o Presidente de Cuba, Fidel
Castro, abriu ontem em Havana a VI
Conferência dos Países Não Alinhados, sendo eleito líder do movimento
para os próximos três anos.
Em Port Said, Egito, a bordo de
luxuoso iate, o Presidente Anwar Sadat partiu para Haifa, Israel, onde
encontrará pela oitava vez o Premier
"Depois
do que houve entre
Begin.
mim e Menahem, como amigos, temos que dar o retoque final no acordo
até o fim do ano" disse Sadat.(Pág.l2)

Violência

Tropas

"David"
não

sangue
de

sabe
na

Aézio

é

se

roupa
humano

As manchas da roupa de Aézio da Silva
Fonseca, que estava na 16a DP quando de
sua morte, são mesmo de sangue. A resposta foi dada pelo IC, ontem, ao Juiz
Melic Urdan, do Io Tribunal do Júri, mas
os peritos não conseguiram determinar se
se trata de sangue humano, alegando que
"tal tarefa escapa às atribuições de um
serviço de Física e Química".
Irritado com a resposta, o Juiz disse
"e um absurdo" uma resposta dessa
que
natureza na era nuclear e ameaçou recorrer a laboratórios particulares. Hoje, ele
interrogará os peritos Mary Monteiro Cordeiro e Elias de Freitas, que assinaram o
laudo cadavérico, repleto de contradições.
O Juiz Álvaro Mayrink da Costa, da 7a
Vara Criminal, criticou dois legistas que
não constataram lesões em preso torturado: ele próprio constatou. (Página 14)

todo serviço
A EMPREGADA
de ..uiO' i 000,00 Poulo Freito»
95 802 1 23o 5226
AGENCIA AMIGA DO LAR —
Oferece omprwgodai carinhosa» p/' todo» o* serviços baba»
caprichosas
cozinheiros gaborrtodas ocompantes pacientes
moforittos atencioso*. caMiros
d refs sólidas Damos prazo de
odaptoçao Contrato garantido
ficaram 6 mmi. Tol. 255-3311/
255-5444,

A UNIÃO «OVENTISTA — O»
Domest pv copo cozinha babas
praticas especializadas «atermeira» acompanhante» governanta». motoristas caseiros,
etc Todos cl retei idôneas da
mos prazo adaptação • contrato
aarante ficarem 6 meses T
que
255-3688 — 255-8948
A EMPREGADA — Preciso cozinho íimpies, dorme, referência
Av Atlântico 2788/ 101 Perto
ao S Clara. 236-2140.

mata
chega

e

milhares
aos

EUA

O furacão David, com ventos de
240km/h, matou mais de 1 mil pessoas na
República Dominicana, segundo estimativa, ontem, do Governo de São Domingos,
Na Ilha Dominica, que esteve no centro da
tormenta, morreram mais de 700 pessoas e
se perderam a frota pesqueira e os canaviais, que sustentam a economia do novo
país. Com velocidade de 130km/h, o furacão entrou ontem na Flórida, desviandose, depois, para o Norte.
O furacão causou desvastações desde
Palm Beach até Cabo Canaveral, mas até
ontem não havia informação de vítimas.
No domingo, o Governador Bob Graham
pedira lei de emergência. Milhares de pessoas foram retiradas do litoral, enquanto
outras tentavam fugir da região. (Pág. 9)
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Greve geral, ônibus e bondes incendiados nas ruas, barricadas e pedras contra
balas de borracha, cassetetes e gás lacrimogèneo, um rapaz gravemente ferido, centenas de presos — eis o saldo da escalada
de violência que abala o país basco desde sábado, depois que a polícia matou a
tiro, em San Sebastian, um jovem que participava de uma manifestação.
O Chefe do Governo provisório bascoespanhol, Carlos Garaicoechea, acusou a
"uma brutalidade inpolícia de mostrar
compreensível" inclusive desobedecendo
instruções para agir com moderação. Todos
os Partidos bascos, radicais e moderados,
juntaram-se na condenação à violência. Espera-se que esses acontecimentos influam
no plebiscito sobre a autonomia. (Pág. 13)
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Tropas iranianas, protegidas por caças F4, que bombardearam durante sete
horas as posições dos autonomistas curdos, tomaram ontem a cidade de Mahabad, abandonada pelos rebeldes, que se
refugiaram nas montanhas vizinhas, de
onde prometem uma prolongada luta de
guerrilhas contra as forças governamentais.
Enquanto os curdos se retiravam de
diversas frentes de combate, o Governador-Geral do Curdistáo, Rashid Shakiba,
e o líder xiita moderado, o ayatollah
Shariatmadari, censuraram a intransigência do Governo e exigiram o início de
negociações com o Partido Democrático
do Curdistáo Iraniano, para solucionar
a crise na região curda. (Página 12)
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Coluna do Castello

0 que espera
Leonel Brizola
Brasília — Somente a presença fisica do
Sr Leonel Brizola no Brasil irá revelar seu
verdadeiro potencial político atual. Sua
popularidade presumidamente ainda é
grande, mas a verdade é que os quadros
constituir hoie o Partido Traque deveriam
oalhista estão comprometidos em grande
parte com o MDB e uma fração deles mobiliaoda pela Sra Ivete Vargas, que náo abre
mão ae sua aspiração de manter com herdeiros diretos de Getúlio Vargas, como o Dr
Lutero Vargas e ela própria, o legado político do antigo Presidente.
Ele começará a atuar no país a partir
de São Borja, terra natal e cidade-túmulo
dos chefes do trabalhismo e, mediante cauteloso e sistemático roteiro, alcançará Porto Alegre, cidade da qual foi Prefeito e local
onde fruiu seus grandes êxitos políticos,
eleitorais e de mobilização civil e militar.
Governador do Rio Grande do Sul, levantou as massas ali em 1961 para assegurar a
posse de João Goulart, o que oconseguiria
dos
pela adesão do III Exército e recuo
ministros Militares em Brasília. Naquela
época, afastado de Juscelino Kubitschek, a
quem acusava de não ajudar o Rio Grande
ao Sul na medida do prometido, pensou em
suscitar uma ação contra a posse de Jânio
Quadros, a quem se uniria a seguir atraído
pelo estilo de Governo do último Presidente
repor o
paulista. Ele quis levantar-se para
Chefe de Governo renunciante no Palácio
do Planalto antes de o fazer em favor de
Goulart.
Mas no Rio Grande do Sul ele irá demonstrar, ou não, se a força da suapopularidade é suficiente para desarticular a estrutura do MDB, cuidadosamente montada
pelo Senador Pedro Simon e agora mesmo
suscitada nos seus brios a preservar-se
como instrumento básico da Oposição no
Sul. Homenageando o Sr Brizola e abrindolhe as portas do MDB, o Sr Simon não
oferece sinais de que se transferirá de legenda ou de que facilitará o trabalho de
ressurgimento do PTB. Sua atitude indica
uma decisão contrária. Como ele é político
habilidoso e obstinado, deve-se supor que
disponha de avaliação adequada da situação para decidir-se a oferecer resistência
ao que deveria ser o ídolo remanescente do
populismo getulista. Sem se organizar no
Rio Grande do Sul, o Sr Leonel Brizola terá
dificuldades em prosseguir sua marcha, a
menos que o Governo lhe facilite o caminho
antecipando o projeto de dissolução dos
Partidos. A dissidência brizolista no MDB
ainda não lhe assegura uma estrada limpa
no rumo dos seus objetivos de organizar um
novo PTB, vitalizaâo pela doutrina do socialismo democrático.
A etapa iritermedíária do Sr Brizola
estará no Rio de Janeiro, cidade que o
elegeu Deputado federal em 1962, dandolhe naquela ocasião a votação de um quarto do eleitorado, possivelmente, em propormil votos do
ção, superior aos 500 e tantos
"De cada
quatro
jovem Sr Miro Teixeira.
passando", dizia ele cerpessoas noqueRio,estão
"pelo
menos uma votou em
ia vez
mim". Mas quem o ajudará a montar na
antiga Capital da República o Partido Trabalhista? A área popular foi ocupada pelo
MDB do Sr Chagas Freitas e a classe média
e os intelectuais pelo grupo do Senador
Roberto Saturnino. 0 domínio chaçuista no
Rio parece por enquanto irremovivél, mas
se Brizola recompusesse a antiga bancada
trabalhista carioca em torno da sua liderança teria como situar-se para correr o
risco das urnas. Seu poder de comunicação
é extraordinário e não há dúvida de que o
rádio e a televisão, se puderem ser usados,
lhe devolverão a intimidade com o eleitorado do Rio de Janeiro.
Mas o Sr Chagas Freitas e seu grupo
dispõem de opções: a mais importante é
permanecer no MDB e fechar os canais de
oposição, e as alternativas são ingressar no
novo Partido do Governo ou num eventual
Partido independente. Claro que ele não irá
para uma aventura de ressureição do PSP,
mas de qualquer forma essa é uma hipótese
que se lhe propõe para uma chefia nacionai O Sr Brizola ou funda o PTB, arredando do caminho a Sra Ivete Vargas e seu
grupo, ou fará o que não está nas previsões
que é conviver partidariamente com o atual
Governador fluminense. Dada a sua obstinação e seus compromissos, é quase certo
que lhe faltará flexibilidade para fazer no
Rio uma campanha com o grupo atual do
MDB. Sob essa legenda ou sob a égide dos
políticos que a representam, só haveria
espaço para ele no Rio Grande do Sul,
subordinado ás novas regras emergentes
da estrutura partidária construída ao longo dos seus 15 anos de exílio.

JORNAL DO BRASIL

?

Io Caderno

PortoPorto Alegre
Aleere — O último presidente
Dresidente regional do PTB e o primeiro do MDB gaúcho,
Sr Sigfried Heuser, que recuperou seus direitos politicos com a anistia e ontem se filiou
ao MDB, afirmou que o Sr Leonel Brizola
"Faria melhor se entrasse
para o MDB,
Roberto Freire (PE), considecomo fera Miguel Arraes". Acrescentou
rando livre a criação de Parti"perigoso
achar
fracionarmos as oposicões,
dos e a iniciativa governamental de estabelecer reajuspois é elementar que isso as enfraquece".
tes salariais semestrais.
O Sr Siggried Heuser tem dúvidas de que
hoje o PTB pudesse sensibilizar a opinião
A chamada comissão coordenadora do grupo autêntico
pública "como sensibilizou ao tempo de Vardo MDB fixou posição, com
gas, João Goulart, e a presença dinâmica de
base em estudos do vice-lider
inúmeros lideres politicos", entendendo que
"o MDB comprovou em todos os sentidos
Alceu Collares: reajuste com
base no salário mínimo de
que está à altura de sua missão".
Cr$ 6 mil 104,35 — calculado
—
e não pelo
pelo DIEESE
Ao presidir, ontem, a solenidade de filiaíndice atual. Os autênticos
ao MDB do Sr Sigfried Heuser, o Senação
esperam que a direção do
dor
Pedro
Simon disse que "a anistia náo é
MDB adote esta posição e,
um
ato
de
grandeza do Governo, mas um
além disso, coordene uma
pedido de desculpas aos patriotas que cumde âmbicampanha popular,
priram seu dever". Ressaltou que o Sr Sigto nacional, "a exemplo do
fried Heuser, último presidente regional do
que foi feito com a anistia
PTB e primeiro presidente do MDB gaúcho,
ampla, geral e irrestrita".
até ser cassado, a 15 de outubro de 1969,
"enfrentou as
páginas mais duras da história
pós-64. Apesar das cassações, das torturas,
do arbítrio, manteve de pé os ideais da
Oposição, mostrando que o PTB continuava, e, depois de sua extinção, estruturando
um novo Partido de oposição no Rio Grande
do Sul, debaixo da plena vigência do AI-2 e
da multiplicação das perseguições e da violèncla".
Em seu pronunciamento, o Sr Sigfried
Heuser destacou que sua filiação ao MDB
tinha o sentido de homenagear os que lhe
sucederam, "enfrentando todas as perseguições e empecilhos com muito mais determinaçáo, sabedoria e denodo". Mas representa,
sobretudo, afirmou, "um apelo aos oposlcionistas, para que com a mesma tenacidade

Porto Alftgr» — Foto d« Rubem
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Executiva decide intervenção
Brasília — A Executiva Nacional do MDB vai se reunir
amanhã à tarde, sob a presidéncia do Sr Ulysses Guimarães, para examinar requerimento do Deputado Edson
Khair, do Estado do Rio,
apoiado por mais de 100 parlamentares, pedindo a intervenção no Diretório fluminense e a expulsão do Governador Chagas Freitas dos
quadros partidários.
Um pedido do líder da bancada oposicionista na Camara, Freitas Nobre, será também apreciado pela Executiva Nacional do MDB, considerando automaticamente
desligado do Partido o Deputado Walter de Castro, de Mato Grosso do Sul, que aceitou

o cargo de Secretário deSaúde no Governo arenista do Sr
Marcelo Miranda.
Sobre o abaixo-assinado
contra o Governador Chagas
Freitas e o Diretório Regional
fluminense, tem-se como certo que o Sr Ulysses Guimaráes, além de dar conhecimento à direçáo do texto do
documento, apenas seguirá
os estatutos. O requerimento,
assim, deve ser encaminhado
à Comissão Nacional de Ética
Partidária, que emitirá parecer e o devolverá à Executiva
Nacional
A direçáo do MDB deverá
também examinar duas outrás questões: a emenda
constitucional do Deputado

VAMOS ACABAR JA
COM O SEU PROBLEMA
DE COMUNICADO.
•<S«WI
,>^>KB

Simon abraça Heuser que
reingressou no MDB
que os uniu no infortúnio, saibam nesta hora
manter a grandeza, descobrindo o caminho
da unidade das oposicões. Que entendam
que eventuais divergências se reduzem a
quase nada diante do que temos que buscar
em comum. O que custa um pouco de transigència para que continuemos unidos na busca dos mesmos ideais, para que saibamos
corresponder aos anseios da nação, do reencontro do Brasil com seu destino democrático?".

Brossard diz que não foi procurado
— "O
e reiterar a
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MDB náo foi procurado
Brasília
para conversar e nós náo podemos aceitar
entendimentos com quem quer nos extinguir", disse ontem o Senador Paulo Brossard, visivelmente Irritado, ao comentar declaraçóes do presidente da Arena José Sarney de que a Oposição não deseja dialogar
sobre a reforma partidária.
"Tudo isso náo tem sentido — disse o
Senador gaúcho — e náo passa de uma
tática para ocultar outras coisas". Ao lado, o
Deputado Fernando Lyra (PE) comentou
"a
que reforma partidária não deve ser coisa
séria, pois náo vai assegurar o princípio da
alternância no poder e nem garantir a representação de todas as tendências da sociedade".
Já o Senador Itamar Franco (MDB-MG)
entende que, se houver o convite do presidente da Arena, o Deputado Ulysses Guimarães deve aceitá-lo, "até para conhecer as

intenções governamentais
posldo
ção do MDB. contra a extinção e a favor
"se
o
pluripartidarismo". Na sua opinião,
debate do assunto sair dos gabinetes fechados do Executivo para as bancadas partidarias já seria um fato positivo".
O líder Paulo Brossard, por sua vez, estranhou os comentários do presidente da Arena
sobre "grupos extremados". Para ele, o Senador Sarney, se desejar conversar com o
MDB, o faria com o Deputado Ulysses Gulmaráes.
— Incrível nisso tudo—observou — é que
o país está há seis meses discutindo a reforma partidária, se haverá ou não a extinção
da Arena e do MDB, como se náo existisse
crise social, crise econômica, Inflação e crise
de combustível. Afinal, só porque o MDB
cresce a cada eleição, merece ser extinto? Os
oposicionistas que aceitam este debate simplesmente dão prova de Incompetência e
náo merecem, realmente, aspirar o poder.

Oposição não discute sua extinção
Brasília — Um entendimento entre a
Arena e o MDB para discutir a reestruturaçáo partidária, embora possível, só acontecerta se houvesse a garantia formal, do Govemo e da direçáo nacional do Partido oflciai, de que náo está prevista a extinção das
atuais agremiações.
— Esta preliminar é fundamental e declsórla — explicou, ontem, o líder emedebista
Freitas Nobre. Ele já examinou o assunto
com o presidente nacional do MDB, Deputado Ulysses Guimarães, e, por isso, assegurou
que é esta a orientação do Partido.

Outra condição para permitir o diálogo
entre as duas direções em tomo da reforma
partidária, informou o Sr Freitas Nobre, é a
de que haja de parte do Governo, além da
decisáo contra a extinção, a afirmação de
de reimplantar o pluripartlque os objetivos"democráticos".
darismo serão
— A anunciada reforma partidária náo
pode promover a extinção da Arena e do
MDB e nem cercear a criação de Partidos
capazes de expressar as tendências atuais
da opinião pública do país—concluiu o líder
opocisionlsta.

Paulistas mantêm divergências
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Ultimo presidente do PTB entra no MDB

II

O exílio foi demorado, e o processo,
embora constrangido, correu sua dinâmica
própria. O Sr Leonel Brizola terá de abrir
seu caminho no peito, com suas virtudes
pessoais, com sua capacidade de luta, com
seu carisma e com a força da sua tradição.
Ninguém lhe facilitará o esforço, a náo ser
na medida em que náo puder evitá-lo. Na
realidade, só quem pode dar-lhe uma ajuda
efetiva, além da simpatia popular, é o Governo, na medida em que concretize a dissoluçáo dos dois Partidos atuais. Do contrario, sua experiência deverá ser árdua. Sua
marcha poderá ser apoteótica, se os políticos estão avaliando erradamente. Do conirário, será muito difícil.
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Sâo Paulo — Se não houver uma reciclagem de posições, os Srs Mário Covas e Alberto Goldman disputarão nas urnas o direito
de presidir o Diretório do MDB paulista. Nas
sucessivas reuniões promovidas, ontem, os
Senadores Franco Montoro e Orestes Quercia náo chegaram a um acordo, para lançamento de chapa única. O primeiro apoia o Sr
Mário Covas e o segundo o Deputado Alberto Goldman.
A primeira reunião foi realizada entre o
Sr Franco Montoro, seu suplente, o sociólogo Fernando Henrique e o Sr Mário Covas,
tendo por saláo um restaurante da Rua
Pamplona. Ao final, emitiram nota criticando duramente a direçáo regional do MDB.
Mais tarde, o Sr Orestes Quércia foi à residéncia do Sr Franco Montoro, mas os dois
náo chegaram a um denominador comum. O
Senador Montoro náo abre máo da cândidatura do Sr Covas, enquanto o Senador Quercia mantém seu apoio ao Sr Goldman, embora sem a mesma convicção.

Além disso, quer que os deputados federais e
estaduais, os prefeitos e vereadores "tenham
representatividade no novo Diretório". O Sr
Montoro esclareceu que o resultado da convençáo passada para a renovação dos Diretórios Municipais "revelou estar contra a
direção atual, sobretudo por seu adeslsmo"
e que "ninguém faz restrição ao nome do Sr
Covas. Ninguém pode se esquecer que antes
de ser cassado ele foi eleito por unanimidade
para ser o líder da bancada na Câmara.
Afinal, ele tem a medalha da cassação".
O Sr Orestes Quércia garantiu que "vai
lutar até o fim" para que haja um acordo,
embora ache que "o Goldman ganhará a
eleição até muito bem. O que eu acho ruim é
náo chegarmos a um acordo. A disputa vai
gerar uma divisão que não interessa ao
Partido".
O Senador Quércia confirmou que o presidente do MDB, Deputado Ulysses Guimarães, propôs o lançamento de um terceiro
nome. Sobre isto, o Sr Franco Montoro revêlou que o tertius apresentado pelo presidente do partido "não foi aceito". A surpresa
Representatividade
maior de ontem foi que o Senador Orestes
Quércia também criticou a direção atual do
Em todas as reuniões, o Sr Franco Monto- Diretório Regional do MDB, do qual é presiro manteve-se Inalterado no princípio de que
dente o Deputado Natal Gale, sempre apoianas consultas que fez às bases do Partido, "o. do pr ele.
nome de Mário Covas saiu fortalecido".

Diretórios serão extintos
Salvador — A exemplo do que deverá
ocorrer em todos os demais municípios que
não promoveram suas convenções no dia 26
de agosto passado, o Diretório Municipal do
MDB em Salvador está extinto, segundo
afirmou o presidente regional do Partido,
Deputado Roque Aras, ao anunciar que inicia amanha entendimentos com o Procurador Geral da República no Governo João
Goulart, Sr Waldir Pires, e outras correntes
oposicionistas, tendo em vista a formaçào de
chapa para um novo diretório.
Apesar das reclamações dos membros do
grupo moderado, responsabilizados pela
náo realização da convenção em Salvador, o
Deputado explicou que a extinção do diretorio se baseia na Lei Canale e nas normas
regimentais do Partido que, respectivamente, determinam a Convenção Municipal antes da Regional, na data marcada pela direção nacional do Partido, no caso, 26 de
agosto.

Conflito
A determinação do presidente regional
do MDB, em conjunto com integrantes do

chamado grupo autêntico, de eleger nova
chapa para o diretório de Salvador, pode
criar novo conflito no Partido. Isso porque a
interpretação do Deputado federal Roque
Aras não é tida como pacífica entre os "moderados" que controlam os Diretórios Regional e Municipal.
O líder do grupo, Deputado federal Ney
Ferreira, já anunciou que também estará em
Salvador amanhã, para esclarecer definiuvãmente sua posição frente à não realização
da Convenção Municipal. Lamentou as acusaçôes feitas contra ele pelo Deputado Domingos Leonelli, com quem, segundo aflrmou, vinha mantendo ultimamente relações
cordiais.
Segundo o Deputado Ney Ferreira, ligado
à liderança do ex-Govemador pessedista
Antônio Balbino, muita gente tem procurado condicionar seu comportamento a extremos politicos: "Entendo ser perfeitamente
possível fazer politica na Bahia sem estar
ligado à liderança do Governador Antônio
Carlos Magalhães e sem ser esquerdista".
Apontou como exemplo o ex-Governador
Roberto Santos, que, segundo ele, "sem ser
comunista, vem fazendo oposição ao Sr Antònio Carlos em alto estilo".
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Marchezan

Brasília — 0 líder da Arena na Câmara.
Deputado /Nelson Marchezan. comunicou
ontem pela manhã ao Ministro da Justiça,
Sr Petrônio Portella. que dentro da bancada
da Arena cresce o número de parlamentares
contrários à formação do chamado Arenão e
a favor de dois Partidos de sustentação do
Governo, sem a permanência das sublegendas.
Disse que apenas transmitiu ao Ministro
"o
que tenho ouvido", mas ressalvou que na
conversa náo trocou idéias sobre o número
desses parlamentares, porque nào dispõe de
nenhum levantamento desse tipo. Só o que
"é um
grupo significativo",
pode dizer é que
e que tratou com o Sr Petrônio Portella de
aspectos da reformulação partidária, "mas
não se disse nada de novo".

Arenista. no
Rio mudam #uia
A Arena fluminense, que
procura se abrigar em torno
de uma liderança nacional,
numa tentativa de seus principais integrantes de sobreviverem dentro de um novo
quadro partidário, desistiu
ontem de ter o Ministro Mário
Andreazza como sua estrelaguia, caminhando para substituí-lo pelo Sr Paulo Maluf.
Essa mudança dos planos
arenistas dentro do único Estado onde o pacote de abril
do Presidente Geisel delegou
o poder absoluto ao MDB foi
revelada pelo líder do Partido
situacionista na Assembléia.
Deputado Jorge David. que
há dois meses chegara a lançar a candidatura do Sr Mário Andreazza à sucessão do
Governador Chagas Freitas.

Cronograma
No cronograma do Governo, segundo o
Deputado Nelson Marchezan, a emenda
constitucional do Deputado Edison Lobão,
vice-líder arenista na Câmara, restabelecendo as eleições diretas para Governador.

A MUDANÇA
Ao explicar a mudança de
intenções dos arenistas fluminenses, o Sr Jorge David disse que se enganou com o Ministro do Interior: "Eu acreditava que ele poderia reunir
condições ideais para assumir uma posição ampla de
liderança dentro do Partido
no Estado. Meus cálculos estavam, no entanto errados,
pois o comportamento do Sr
Andreazza no Ministério do
Interior é de total apatia à
politica e aos políticos".
Depois, o líder arenista na
Assembléia explicou que, numa avaliação do quadro politico nacional, "o Sr Paulo Maluf. por uma série de posições
francas que passou a assumir,
como essa contra a política
de omissões da Petrobrás. ganhou condições para ser a
nossa estrela-guia".
Revelou o Sr Jorge David
que o Deputado federal Simáo Sessin, seu irmão, já estabeleceu os primeiros contatos com o Governador paulista. Agora, ele cuida de acerto
de um almoço do Sr Paulo
Maluf com os arenistas fluminenses — deputados federais
e estaduais, prefeitos e representantes de Câmaras municipais — quando o comando
das decisões do Partido, a nível nacional, lhe será oferecido.

]" Caderno

"Arenão" inviável
"tem tendência a ficar
para o ano que vem".
Disse que. particularmente, nâo pode desestimular ninguém que deseje apresentar
qualquer tipo de projeto, e que pessoalmente é a favor da volta de eleições diretas.
Diante do argumento, por ele mesmo
levantado várias vezes, de que o Governo
inclui no cronograma da abertura a volta de
eleições diretas, e que, portanto, poderia
perfeitamente utilizar um projeto já pronto
com essa finalidade, com o que estaria inclusive prestigiando o Partido oficial e garantindo sua união na reformulação partidária,
ele respondeu:
— Eu ainda não tenho o poder de transferir as iniciativas do Governo para as máos
de um Deputado.
Frisou que o projeto de emenda constitucional do Sr Edison Lobáo corresponde ao
objetivo do Governo "mas as circunstâncias
náo permitem a sua aprovação agora". Por
último, ao lhe ser observado que o prazo de
três meses para a reformulação partidária é
muito curto, admitiu que a matéria será
decidida neste semestre, e que náo deve
haver dilatação no prazo de suspensão da
fidelidade partidária.

Dirigente arenista condena prevenção
"Dirigentes

e líderes arenistas
Brasília —
e oposicionistas poderiam começar entendimentos em torno da reformulação partidaria, sem posições preconceituosas, sem prevençóes, de forma a encontrar um denominador comum", propôs, ontem, o presidente
da Arena, Senador José Sarney.
O dirigente arenista, que teve audéncia,
de manhã, com o Ministro Petrônio Portella,
analisando a situação política sobretudo em
razão da anistia, anunciou que o projeto
disciplinando a organização e funcionamento dos Partidos políticos não chegará ao
Congresso antes da primeira quinzena de
outubro.

Composição
O Sr José Sarney disse que as posições
publicamente assumidas pelo Deputado
Ulysses Guimarães, condicionando a reorganização partidária ao restabelecimento da
plenitude democrática, náo conduzem a nenhum caminho e também não ajudam a
evolução do processo de abertura democrática com o qual estão comprometidos o
Governo e a Arena.
— A partir de conversas em tomo da
reformulação partidária nós poderíamos estabelecer no parlamento um sistema de
aproximações sucessivas que poderiam desembocar num programa muito mais amplo,
identificado com a conciliação nacional, desde que, para ela, o Presidente Figueiredo
deu o primeiro passo quando disse que estava de mão estendidas — afirmou.
O Sr José Sarney observou que posições
preconceituosas de parte a parte, em relaçáo
à reformulação partidária, dificultam o intendimento em torno de questões de impor-

Maluf não quer
PC mas quer PJ
Sâo Paulo — O Governador
Paulo Maluf afirmou, ontem,
do
que é contra a legalização
Partido Comunista, "e não
apenas do Partido Comunista, mas de todos os que tenham vínculos com outros
paises em termos de ideolo"tegia e capital". Acha que
mos de ter nossos próprios
Partidos", depois de considerar que "mesmo o PTB tem
um contato muito intimo
com o PS alemão de Willy
Brandt".
Para ele "o PT do Lula corresponde mais aos anseios do
povo brasileiro. Pena que tenha filosofia". Mas quando foi
indagado se subscreveria o
Partido do Trabalhador, sorridente e piscando um olho,
responde: "Só subscrevo o
PJ."
O PARTIDO DO JOÀO
O Governador aniversarlou, ontem, e chegou a cancelar o despacho quinzenal
com a bancada federal da
Arena para atender em seu
gabinete aos vários telefonemas de cumprimentos que recebeu. Em seguida, almoçou
com sua família e alguns jornalistas na ala residencial do
Palácio dos Bandeirantes.
Durante o almoço revelou
que sua preferência musical,
além do piano clássico, recai
sobre os tangos. Seu esporte
preferido é o boxe.

táncia capital para o desenvolvimento do
processo político do país.

Processo
Lembrou o Sr José Sarney que inúmeros
lideres govemistas já enfatizaram a importância de um entendimento entre Governo e
Oposição para consolidar a abertura política, citando o Ministro Petrônio Portella, o
presidente do Congresso, Senador Luis Viana Filho, além dos líderes da Maioria na
Câmara e no Senado, Srs Nelson Marchezan
e Jarbas Passarinho, e ele próprio, presidente da Arena.
Uma composição entre os líderes da Arena e do MDB, a respeito da reformulação
partidária, poderia levar ao encontro de uma
fórmula conciliatória mais criativa, no entendimento do presidente da Arena. Nào
ajudam a evolução desse processo declarações como as que têm sido feitas pelo Sr
Ulysses Guimarães, negando validade à reformulação dos partidos enquanto não se
.restabelecer a plenitude democrática no
país.
— Ninguém no Brasil nega que estamos
caminhando em um processo de liberalização política, cuja evolução já se toma fiagrante com o retomo ao país dos exilados,
graças à lei de anistia disse o Sr José
Sarney.
O presidente da Arena reafirmou que o
Governo está certo de que manterá o Partido majoritário após a reformulação, esperando defecções"pouco sifnificativas". Os
outros Partidos serão mais ou menos expressivos dependendo da capacidade de articulação que revelarem os seus principais lideres.

Sarney procura Antônio Carlos
—

Salvador
Para discutir com o Governador Antônio Carlos Magalhães o encaminhamento da reformulação partidária, chega hoje a esta Capital o Senador José Sarney, presidente nacional da Arena, em visita
que o Diretório Regional do Partido desçonhece oficialmente.
— Cheguei de Brasília domingo à noite e
fiquei tomando conhecimento da visita do
Sarney, aqui em Salvador, disse, ontem, o
Deputado Djalma Bessa, presidente do Diretório Regional da Arena baiana, acrescentando que desconhecia detalhes dos contatos que o Senador pelo Maranhão manterá.
Esta é a segunda visita do presidente da
Arena a Bahia em dois meses. Da primeira

vez, no Início de julho, ele manteve dois
contatos com o Governador Antônio Carlos
Magalhães e um, informal, no Aeroporto
Dois de Julho, com o ex-Governador Roberto Santos, que lhe disse ser favorável à
extinção dos atuais Partidos.
Na ocasião, o Governador Antônio Carlos
Magalhães pediu ao Senador maranhense
exilados, para que
que esperasse a volta dos
se pudesse fazer uma "avaliação mais calma" da'situação político-partidãria do país.
Como os exilados já estão retornando, é de
se esperar do Governador baiano alguma
formulação mais concreta, hoje, sobre a reforma.
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Ivete faz
comício
em Franca
São Paulo — Apesar da
concorrência da televisão, de
um tempo ruim e de 15 anos
de inércia política, antigos
petebistas — como a Sra Ivete Vargas, o ex-Governador
do Amazonas Gilberto Mestrinho e o ex-Deputado carioca Álvaro Fernandes — conseguiram ontem reunir entre
500 e 700 pessoas no primeiro
comício em praça pública
com o patrocínio da legenda
do PTB.
A concentração foi promovida no município paulista de
Franca, e o nome mais lembrado pelos oradores foi o do
ex-Presidente Getülio Vargas. Antes do comício, na casa do ex-Prefeito da cidade,
Sr Onofre Gosuen, a Sra Ivete
Vargas explicava que o PTB
tinha ido ao encontro do povo
"porque só se
pode formar
um Partido na rua". Devido' a
ausência de comícios nos últimos 15 anos, um popular que
tinha bebido gritava "muito
bem", fora de hora.
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ESTRATÉGIA
O Sr Gilberto Mestrinho
admitiu que o comício serviu
como estratégia para ganhar
espaço politico, no instante
em que o Sr Leonel Brizola
está voltando ao Brasil. Para
o próximo sábado, os mesmos petebistas vão promover
o segundo comício, em Recife.
Pelos slogans usados, observou-se que os velhos petebistas fizeram os mesmos
apelos de há 15 anos. A Sra
Ivete Vargas, por exemplo,
homenageou "as crianças
que são tão belas como as
flores e o Armamento", enquanto o Ex-Governador do
Amazonas dizia que o PTB
"lutará
por salários mais justos, proteção à infância e escola para todos".
No palanque improvisado
em cima de um caminhão, o
Sr Álvaro Fernandes revelou
o que chamou de a verdadeira razão da morte de Getúlio
Vargas: "Bastou que promulgássemos a lei bancária e a lei
de remessa de lucros para
que houvesse a reação dos
interesses multinacionais e o
PTB fosse banido".
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SEM JUROS
NA COMPRA EM 5 MESES
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Hoje abrem-se as portas da Livraria Noa Noa.
E o Rio eslava mesmo precisando desta abertura.
A Noa Noa é muito mais do que uma livraria
Nela você tem ambiente para falar, ouvir, debater,
pensar. marcar encontro com tudo que significa
pensamento brasileiro atual Tire o exemplo pelo que
aconiecera hoje. as 20 horas, na inauguração
Lançamento de Cenas de Abril'' (poemas)

"Correspondência
Completa" (prosa), de Ana
e
Cristina César, vernissage com Antônio Manuel.
Ciido Meireles. Denise Weller, Luiz Alphonsus,
Nelson Augusto e Ronaldo do Rego Macedo,
recital da Nuvem Cigana, com Bernardo de
viihena. Chacal, Charles e Ronaldo Santos.
A Noa Noa fica no 3' andar, loja 301, do
Shopping Cassino Atlântico ¦ o mais moderno

e comentado shopping da cidade
0 Shopping Cassino Atlântico lem o equivalente
a .00 metros continuos de vitrines, tem
estacionamento para 4.320 carros/dia e fica no .
caminho obrigatório para quem vai ou vem para
qualquer ponto da Zona Sul
Venha hoie a noite ao Shopping Cassino
Atlântico estrear com a Noa Noa

A SERVIÇO DA BOA AUDIÇÃO

AS BRANDES EMQCÜES ACONTECEM AQUI.

EM ÓCULO SEM MOLDE. SEM FIO: OU DE EMBUTIR
NO CANAL DO OUVIDO PARA NÂO SER VISTO.
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NA COMPRA A VISTA DE

Também lhe dá de 2 à Cr$ 4 000.00 pelo seu apareino
usado em troca pelo viennatone 1980
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Estiveram ontem em visita
ao JORNAL DO BRASIL,
sendo recebidos pela Diretoria da empresa, o Embaixador da Dinamarca no Brasil.
Sr Richard Wagner Hansen. e
o Cônsul Geral daquele país
no Rio de Janeiro. Sr Knud
Christensen.
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126 M2 DE ÁREA REAL
EXCELENTE 3 QUARTOS
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO
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Embaixador
dinamarquês
visita JB
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Amaral pede à União que aja contra vereadores gaúchos
Paraná examina a
volta do servidor
Curitiba — A Procuradoria
Geral do Estado já tem uma
lista com 10 nomes de funcionários públicos que foram beneflciados pela anistia. Ao todo, no Paraná, 20 integrantes
do serviço público terão direito a pedir a reintegração funcional dentro de 120 dias, como prevê a lei da anistia.
De acordo com o secretáriogeral da Secretaria de Justlça, Sr Joaquim Neia de Oliveira, todos os punidos pelo
AI-5 por motivo de subversão, cassados ou aposentados, receberam integralmente seus salários e terão direito
a pedir a reintegração.
PREJUÍZOS
O jornalista Luiz Geraldo
Mazza, punido pelo AI-5, desde 1965, disse "porque
que vai pedir a
duranreintegração

te todos estes anos, apesar de
receber meus vencimentos,
eu náo tive qualquer promoção, o que para efeito de aposentadoria me prejudica". Ele
quer a reintegração para obter novas promoções no funcionalismo, que serão consideradas na soma geral para
aposentadoria.
Outro jornalista cassado,
Sr Aderbal Fortes de Sá Júnlor, há multo tempo ocupa
sua função no Estado e recebe seus salários normalmente, com todos os percentuais
por tempo de serviço, qüinqüênios etc. Na Universidade
Federal do Paraná, três professores foram afastados por
motivos políticos, mas a Reitorta nâo sabe se algum deles
vai pedir a reintegração. Não
existe no Paraná nenhum
funcionário público punido
por corrupção.

Auditoria paulista
recolhe 29 mandados
São Paulo — O titular da 1"
Auditoria da 2a CJM, Juiz —
Auditor José Paulo Paiva, determinou, ontem, a extinção
da punibilidade e o recolhimento dos mandados de prisão contra 29 pessoas anistiadas, inclusive Altlno Rodrigues Dantas Júnior, que, no
entanto, continua no presídio
do Barro Branco à disposição
da 2a Auditoria, onde está
condenado.
A lista dos revéis é a seguinte: Carlos de Angeli; Ângela
Maria Mendes de Almeida;
Helena Sumlko Hlrata; Flávio Koutz; Anita Leocádla
Prestes (filha de Luis Carlos
Prestes); Antônio Chamorro;
Edegard da Silva; Glúcio da
Rocha Trota; José Panequi;

Lindolfo Silva; Dinarco Reis;
Jair Ferreira de Sá; Maria de
Fátima Azevedo; Pedro Perreira do Nascimento; José
Renato Rabelo; Paulo Stuart
Wright; Célia Maria Medeiros
da Rocha Paes; Dlneas Fernandes de Aguiar; Manoel
Geraldo Cação Pereira; Maurício Grabois; João Amazonas de Souza Pedroso; Jony
da Silva Ribeiro; Manoel Jover Telles; Ronaldo Cavaicante de Freitas; Péricles
Santos de Souza; Armando
Teixeira Frutuoso; Ramiro
de Deus Bonifácio; Denise
Peres Crisplm e Altino Rodrigues Dantas Júnior. O nome
de Paulo Stewart Wright
consta da lista de desaparecidos elaborada pelos movimentos de anistia.

Ação do DOPS-SP
tem apoio do CBA
Depois de considerar "muito positiva" a declaração do
diretor do DOPS de São PauIo — de que náo criará obstáculo à chegada dos exilados
— o advogado Luiz Eduardo
afirmou, ontem,
Greenhalg
"resta, ainda, ao órgão
que
fornecer atestados de antecedentes aos anistiados, com o
"nada consta", porque Isso
ainda não está sendo feito,
prejudicando a atualização
da documentação dessas pessoas".
Membro da Comissão Executiva do CBA-SP, o Sr Luiz
Greenhalg destacou
Eduardo
"seria interessante que
que
os delegados do DOPS de outros Estados pudessem seguir

E
a mesma recomendação".
observou: "É forçoso reconhecer que o delegado Romeu Tuma tem se revelado
pessoa extremamente ponderada no uso de suas atribuições à frente do DOPS de São
Paulo".
O Sr Luiz Eduardo Greenhalg lembrou que "após a
publicação da lei da anistia,
todos estão efetivamente liberados, não se justificando
qualquer arbitrariedade ou
embaraço nas chegadas". O
informou, ainda,
advogado
"várias
pessoas que vique
nham sendo seguidas, na semana passada, pelos órgãos
de segurança, já deixaram de
ser vigiadas".

Herzog já é
nome de escola
A Assembléia Legislativa
de São Paulo promulgou a
Lei n° 207, de autoria do Deputado José Yunes, do MDB,
dando à escola estadual de Io
grau de Vila Duzzi, em São
Bernardo do Campo, o nome
do jornalista Vladimir Herzog, encontrado morto, em
1975, nas dependências do
DOI-CODI do II Exército.

Na justificativa apresentada, ao propor a nova lei, o
Deputado José Yunes, juntou
a biografia do jornalista, rester sido Vladimir
saltando"uma
figura humana
Herzog
de grande expressão, que por
sua vida exemplar, é merecedor da homenagem que através desse projeto de lei pretendemos prestar à sua memória".

Emedebista quer
libertar Flávia
Em discurso, ontem, da tribuna da Assembléia Legislativa, o vice-líder do MDB, Deputadô Algir Lorenzon defendeu o reinicio da campanha
pela libertação da brasileira
Flávia Schilling — presa há
sete anos no Uruguai — por
considerar que agora que começam a retornar ao país
brasileiros
políticos e banidos, "é chegado o momento
de voltarmos nossos olhos para esta brasileira".
Segundo o Deputado, já
que no Governo anterior houve contatos com o Uruguai
a libertação da jovisando
vem, "hoje que esta muralha
de arbítrio está desaparecendo de mansinho", se deve exigir que o vizinho país palmilhe caminhos, senão iguais,
pelo menos parecidos com os
que estamos palmilhando na
abertura política".

Em seu discurso, o Deputado oposicionista ressaltou
que "são notórias e conhecidas as ligações existentes entre as ditaduras do Cone
Sul". Segundo ele, o "Brasil
exportou o modelo político
ditatorial para estes países,
mas a ditadura uruguaia superou o mestre em ferocidade
e maus-tratos aos presos politicos, embora seja um subproduto da ditadura brasileira".
Observou, ainda, que antes
o Brasil tinha condições morais para exigir a libertação
de presos políticos num país
vizinho, porque "nâo havia
exemplo a dar". E ressalvou
que "esta muralha de arbítrio
está desaparecendo de manslnho", o que permite fazer
exigências, agora, ao Uruguai.

Justiça suspende
ordens de prisão
Recife — O ex-Governador
Miguel Arraes, o ex-líder comunlsta Gregório Bezerra e o
ex-Deputado federal Francisco Julião já podem voltar ao
Brasil sem qualquer problema porque desde ontem, formalmente, foram recolhidos
os mandados de prisão expedidos contra eles, por determinação do Juiz Auditor
substituto da 7a CJM, Sr
Theódulo Miranda.

mente ontem, oficialmente,
eles foram recolhidos.
Condenado a 24 anos de
reclusão o ex-Governador de
Pernambuco respondeu a um
único processo, de número
09/66, que foi formando a partir de um outro, de 88/64 no
qual estavam indiciados
além de Gregório Bezerra e
Francisco Juliâo, mais 36 pessoas.

Na última quarta-feira, o Sr
Theódulo Miranda, com base
na Lei da Anistia, já tinha
determinado a extinção da
punibilidade dos três e determinado o recolhimento dos
mandados de prisão Mas so-

Denunciado no dia 20 de
agosto de 1966 pelo Procurador Militar em exercício,
Francisco de Paula Acioly Filho, já falecido, o Sr Miguel
Arraes foi incurso em 11 artigos da lei 1802 53.

Brasília — O Governador do Rio
Grande do Sul, Sr Amaral de Souza,
mostrou ontem aos Ministros Petrônio
Portella, da Justiça, e Golbery do Couto e Silva, da Casa Civil, a conveniència política de que o Procurador-Geral
da República, e náo o Governo do
Estado, tome a iniciativa de representação para invalidar a posse dos Vereadores cassados Glenio Peres e Marcos Klassmann.
O Governador gaúcho disse ao Mlnlstro da Justiça, na audiência de ontem, às 18h, que a letra L do Artigo
119, da Constituição indica que compete ao Procurador-Geral da República ingressar com representação no SuTribunal Federal para sustenpremo"lnconstitucionalidade"
ou para
tar
interpretação de lei ou ato normativo
federal ou estadual.

lembrou aos Ministros a inconveniência dessa alternativa, tendo em vista a
repercussão que teria sobre a opinião
pública do Rio Grande do Sul.
Levantamentos de opinião realizados no Estado indicam que a maioria
das pessoas tende a considerar como
legítima a posse dos dois Vereadores
cassados, entendendo que ambos, se
tiveram seus mandatos interrompidos
pela sanção revolucionária, têm pleno
direito de reconquistá-los, a partir da
aprovação da lei de anistia.
Assim sendo, até para preservar o
Governo do Estado e a Arena no Rio
Grande do Sul, o Sr Amaral de Souza
sustenta que a Iniciativa da representação deve caber ao Procurador-Geral
da República, que é uma autoridade
sem qualquer relação politico-eleltoral
com o seu Estado.

Repercussão

Dúvidas

Do ponto-de-vista legal, o Governador do Rio Grande do Sul acha que o
Estado também poderia tomar a iniciativa de uma representação, mas

O Secretário de Justiça do Rio
Grande do Sul, Celestino Goulart, que
também se encontra em Brasília,
acompanhando o Governador Amaral

de Souza, apresentou ao Ministro Petronio Portella relatório sobre o problema gerado pelo ato da Câmara de
Porto Alegre. Evitou, contudo, esclarecer de quem partirá, efetivamente, a
ação contra a posse dos Srs Glênio
Peres e Marcos Klasmann.

Comissão Mista exanúna
veto parcial à anistia

Na audiência com o Ministro da
Justiça, o Secretário Celestino Goulart foi acompanhado pelo Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do
Sul, Mondercil Paula Ramos. O Secretário esclareceu apenas que não existe
prazo pré-determlnado para uma tomada de posição contra a Câmara de
Porto Alegre.
Até o final da tarde de ontem, em
Brasília, o Procurador-Geral da República, Firmino Ferreira Paz, não sabia
qual seria a solução judicial para o
caso. É possível, no entanto, que ele e
o jurista Clóvis Ramalhete, este Consultor-Geral da República, entrem
com a arguiçâo de inconstitucionalidade do ato da Câmara de Porto Alegre na Justiça gaúcha.

Glênio reclama direito de falar
Porto Alegre — Em seu primeiro
pronunciamento da tribuna depois de
reassumir na Câmara de Vereadores, o
Sr Glênio Peres, que pretendia retoa cassamar o discurso que lhe valeu
"infelizmenção, em 1977, afirmou que
te, antes de dizer tudo o que eu penso
sobre a liberdade, a democracia, a
realidade brasileira, preciso defender o
direito de falar, defender o meu mandato, a cadeira que o povo me deu".
O Sr Glênio Peres disse que "o
Governo fala e discursa em termos que
não correspondem à semântica própria do português que a população
brasileira fala". Acrescentou que " se
liberdade fosse liberdade, se democracia fosse democracia, se mandato fosse
mandato, e se anistia fosse anistia,
aqui eu estaria para dizer o que quero,
para o discurso que ao longo do tempo
do meu silêncio construi na análise da
tristeza do panorama nacional".

Porto Alogra — Foto A» Rubem
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Por esse motivo o advogado Wilson
Mirza desistiu de um habeas corpus
requerido ao presidente em exercício

Peres fez seu primeiro discurso ouvido por Klassman
pela assistência — cerca de 50 pessoas
— insistentemente o vereador arenista
Jorge Goulart pedia aparte, chegando
a criticar o Sr Glênio Peres por "não
estar dialogando".
O arenista, depois de saudar o Sr
seu retorno à CamaGlênio Peres por
ra, perguntou "quem restringiu vosso
discurso, quem lhe tirou a liberdade de
falar o que queria?". Alguns emedebistas chegaram a gritar que o aparte era
"provocação". O Sr Glênio Peres, entretanto, disse que "já respondo: quem
escreveu no Diário Oficial que Marcos

Klassmann e Glênio Peres náo tinham
mais o exercício do mandato exerceu a
violência, e exerce a violência agora
dentro da semântica do autoritarismo,
de que nós náo temos direito ao nosso
mandato".
Hoje, o Sr Marcos Klassmann fará
seu primeiro pronunciamento da tribuna após assumir seu mandato, qulnta-feira passada. Ele anunciou que fará "a defesa do meu mandato, invocando a legitimidade da lnvestidura
popular e rejeitando toda a qualificaçáo de violência imputada a nós pelo
cumprimento do dever".

do STM, Ministro Lima Torres, domin- ção recepcionar o ex-Governador do
Grande do Sul, para voltar com
go à tarde. O Ministro manteve conta- Rio
ao Brasil. A volta do Sr
ele
quinta-feira
to com o auditor, que comunicou já ter Brizola esteve ameaçada
porque o aumandado arquivar a açáo movida con- ditor informou à imprensa que o maninciBrizola.
Aproveitando
o
tra o Sr
dado de prisão ainda era exeqüível.
dente, o Ministro Lima Torres resolveu Mas na Informação prestada ao Minisbaixar provimento geral, recomendan- tro Lima Torres o auditor Alziro Cardo aos auditores que recolham todos valhaes Fraga se desdisse, esclarecenos mandados de prisão expedidos con- do que desde sexta-feira, dia 31 de
tra réus beneficiados pela anistia que agosto, já náo era mais exeqüível essa
ainda nâo puderam gozá-la porque ordem de prisão, por ter determinado
continuavam vigorando as ordens de seu recolhimento. Dessa forma, quando o Sr Mirza requereu habeas corpus
captura.
em favor do Sr Brizola, domingo à
O Sr Wilson Mirza considerou en- tarde, já não mais existia a coação do
cerrada sua missão na defesa do Sr auditor, segundo explicação dada por
Leonel Brizola, e amanhã irá a Assun- este ao Ministro Lima Torres.

Brizola vem por Foz do Iguaçu
tâo do próprio ex-Governador, optaram pelo retorno pela Foz do Iguaçu.
O motivo da alteração, segundo o
Sr Carlos Contursi, "é muito simples:
os trabalhistas de Uruguaiana ficariam ressentidos se Brizola permanecesse na cidade sem fazer qualquer
manifestação, apenas como passageiro em trânsito. De todas as cidades da
região começaram a surgir convites
para atos públicos e pronunciamentos
e isto acabaria provocando muitas
modificações".
O desembarque na Foz do Iguaçu
será, possivelmente, às 17h do dia 6.
"Nào haverá nenhuma recepção festiva. nem está prevista entrevista à imprensa. Tudo será em Sáo Borja, para
onde seguiremos às 9h do dia seguinte", acrescentou o Sr Carlos Contursi.
O ex-Governador e o grupo que o
Depois de analisarem prós e con- acompanha — cerca de 20 pessoas
trás no desembarque do Sr Leonel entre parentes, correligionários e jorBrizola por Uruguaiana, já que o aero- nalistas — pernoitarão na Foz do Iguaporto de Sáo Borja nào possui alfânde- çu, no Hotel das Cataratas, continuanga, os líderes trabalhistas, por suges- do viagem em quatro aviões fretados e

Porto Alegre — Sob o pretexto de
"uma viagem demasiadaque seria
mente desgastante", os responsáveis
pela recepção ao ex-Governador Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul,
anunciaram, ontem, que seu desembarque no Brasil será dia 6 pela Foz do
Iguaçu e não mais por Uruguaiana
(RS), na fronteira do Brasil com a
Argentina, como estava previsto.
Pouco antes de embarcar, ontem,
para Nova Iorque, de onde acompanhará o ex-Governador no seu retorno
ao país, o ex-assessor de imprensa de
seu Governo,
Carlos Contursi, sallentou que "a mudança não alterará a
programação e, oficialmente, ele chegará por São Borja (dia 7). A entrada
pelo Paraná é por circunstâncias
alheias à nossa vontade".

no de seu sobrinho João Vicente Goulart para São Borja, a 621 km da Capital gaúcha, no dia 7.

Almirante não
vê provocação
O Ministro da Marinha, Almirante
disse ontem
Maximiano da Fonseca,
"provocação" a
que não encara como
volta do ex-Governador Leonel BrizoIa no dia 6 de setembro, véspera do Dia
da Independência e acrescentou: "O
Sr Leonel Brizola está anistiado; portanto, que venha a hora que quiser e
faça boa viagem".
Também o Consultor Geral da ReClovis Ramalhete, considepública, Sr"rotina"
o retorno do exilado
ra como
exgaúcho, mas frisou que o "foi
Governador do Rio Grande do Sul
anistiado, mas não absolvido das perturbações por ele desencadeadas no
período pré-revolucionário".

Arraes antecipa volta em um dia
Recife — O ex-Governador Miguel
Arraes. que deveria regressar ao Brasil
no dia 16, antecipou a sua vinda em
um dia. pois pretende primeiro ir à
cidade onde nasceu, o Crato. no Ceará
onde verá a sua máe, dona Benigna, de
80 anos.
A informação foi dada ontem pelo
coordenador dos comitês de recepção,
Sr Jarbas Vasconcelos, depois de con-

MDB sugere que Arena
prepare outro projeto
Na reunião noturna do Congresso sobre o veto parcial a
uma expressão contida no
Artigo Io do projeto da anistia, o Deputado João Gilberto, falando pela liderança do
MDB, formulou um apelo à
Arena no sentido de que, sendo possível a rejeição do veto,
elabore, em entendimento
com o Executivo, um projeto
que possa ainda ampliar a
anistia.

Segundo o parlamentar
gaúcho, a expressão vetada
("e outros diplomas legais")
impede que o beneficio da
anistia alcance uma ampla
faixa de servidores civis e militares, empregados do Banco
do Brasil e da Rede Ferroviaria Federal, os quais foram
punidos pelos respectivos regulamentos.

Os dez cientistas do Instituto de Manguinhos, punidos
em 1970 pelo ex-Ministro Rocha Lagoa, ou qualquer outro
funcionário do Ministério da
Saúde atingido por leis de
exceção e que agora podem
ser beneficiados pela lei da
anistia, náo serão procurados
pelo atual Ministro da Saúde,
Mário Augusto Castro Lima:
"A iniciativa deve partir dos
próprios Interessados", disse
ele.
Lembrou o Sr Castro Lima
que seu Ministério foi o primelro a criar uma comissão
com o objetivo de examinar
os pedidos de reintegração de
funcionários punidos e que o
Carlos AlConsultor Jurídico,
fredo de Lima, "até agora não
recebeu nenhuma solicitação
por parte dos anistiados".
Afirmou o Ministro Mário

Augusto Castro Lima que os
casos quando houver solicitaçáo — serão estudados, um a
um, e que a análise e sugestoes a respeito do problema
serão da responsabilidade da
Comissão Ministerial por ele
nomeada. Ressalvou, contudo,
que a declsáo final será de
"exclusiva
competência do
Ministro".
Assinalou que a comissão
da anistia náo procurou reallzar um levantamento dos casos de punições porque o procedimento normal é o de "esperar pelas solicitações de cada um".
Na área do Ministério da
Saúde — frisou — o maior
número de beneficiados pela
anistia concentra-se na Fundaçáo Oswaldo Cruz, onde
muitos cientistas foram afãstados de suas funções.

Famãia de desaparecido
apura que ele foi morto

Auditor anula pena de 11 anos
Brasília — O Sr Leonel Brlzola já
pode voltar ao Brasil sem qualquer
constrangimento, porque o auditor de
Juiz de Fora, Sr Alziro Carvalhaes
Fraga, determinou o recolhimento do
mandado de prisão expedido contra
ele. Nessa auditoria o Sr Brizola foi
condenado a 11 anos de reclusão,
acusado de ter exercido liderança no
movimento guerrilheiro da Serra do
Caparão. Somente esse mandado de
prisão ainda vigia, porque os outros
seis — ele foi condenado em sete processos — já foram recolhidos.

vice-líderes, e os Deputados
Luiz Rocha (MA) e Ernani Sátiro (PB), que foi o relator do
projeto. O MDB será representado pelo Senador Pedro
Simon (RS) e o Deputado
João Gilberto (RS). O Sr Simon está no Rio Grande do
Sul aguardando a chegada do
ex-Govemador Leonel BrizoIa na próxima quinta-feira
Para que o veto do Presidente seja rejeitado serão necessários os votos contrários
de dois terços dos membros
de cada Casa, o que é considerado impossível, na prática.

Ministro não procura
cientistas demitidos

Autoritarismo
A intenção inicial dos Srs Glênio
Peres e Marcos Klassmann, cassados
em 1977 e reintegrados à Câmara Municipal de Porto Alegre após a anistia,
era a de retomar os discursos que lhes
valeram as cassações, nos quais abordaram a questão das torturas.
Por prudência no entanto, esses
pronunciamentos foram adiados. Na
Semana passada, a Câmara realizou
sessões-relâmpago, apenas para a
reintegração dos dois vereadores, que
se Inscreveram para falar no período
de comunicações, de dez minutos.
Emocionado ao começar seu discurso,
o Sr Glênio Peres disse que
"este náo
é o discurso que eu devo a
mim mesmo e à população de Porto
Alegre; estas não são as palavras que
eu deveria dizer neste momento; este
não é o discurso que se impõe. Mas é,
essencialmente, o discurso que deve e
tem que ser feito. Eu pensava dizer, em
liberdade, tudo o que eu penso sobre
liberdade, sobre democracia, sobre a
realidade brasileira. Mas infelizmente,
antes de fazer o discurso claro e explícito que trazia no fundo da minha
consciência e do meu coração, eu preciso defender o direito de discursar,
quando eu pensava que, anistiado, çlara e simplesmente eu retornaria o meu
discurso, poderia falar em justiça e
falar em plenitude do exercício de meu
mandato".
Enquanto o Sr Glênio Peres era
muito aplaudido pela sua bancada e

Brasília — A Comissão
Mista que apreciará o veto do
Presidente da República ao
projeto de anistia foi designada ontem e será instalada
amanhã. Ela terá vinte dias
para apresentar seu parecer e
sua constituição nâo terá nenhuma conseqüência prática,
já que o "eveto, aposto à exoutros diplomas
pressão
legais", incluída no fim do
Artigo Io do projeto, está praricamente aprovado.
Na Comissão, a Arena terá
quatro representantes: os Senadóres Murilo Badaró (MG)
e Aloisio Chaves (PA), ambos

versar pelo telefone com o filho do
político exilado, Carlos Augusto, que
está em Paris. O presidente do MDB
pernambucano garantiu, no entanto,
que o ex-Govemador chegará ao Recife a tempo de participar, no dia 16, do
grande comício no bairro de Santo
Amaro, com a presença prevista de 50
mil pesscas.
A antecipação do regresso foi con-

firmada também pela filha do Sr Miguel Arraes, Ana, que mora em Recife.
Segundo o Sr Jarbas Vasconcelos, "a
iniciativa não se prende a problemas
de segurança, mas apenas a laços familiares, pois Arraes pretende rever
sua mãe e o Crato, cidade que ele
visitou pela última vez em 1963, ainda
como Governador de Pernambuco,
eleito pelo povo".

Sào Paulo — Além de vámarcas de tiros, inclusive
" rias
na colcha que cobria metade
de seu corpo, Luis Eurico TeJera Lisboa foi encontrado
morto com"o uma arma em cada máo,
que indica resistència e não suicídio", de
acordo com as fotos do inquérito sobre a morte de Nelson
Bueno, nome falso com que
foi sepultado no Cemitério de
Perus.
Esse é um dos argumentos
que deverá ser utilizado pelo
advogado Luís Eduardo
Greenhalgh durante a açáo
judicial para a reconstituiçâo
de identidade e esclareclmento da morte de Luís Eurico
que até o mês passado constava da lista de desaparecidos. As primeiras providências Jurídicas serão encaminhadas no início da próxima
semana e, segundo o advogado, o inquérito apresenta
"muitas contradições aparentes que não indicam, como
primeira hipótese, o suicídio"
o que é a versão oficial para a
morte de Nelson Bueno.
O nome de Luis Eurico Tejera Lisboa constava da lista
de 74 desaparecidos preparada pela comissão de famíliares de mortos e desaparecidos ligada aos movimentos
de anistia. Ele era militante
da Ação Libertadora Naclonal (ALN) e desapareceu na
primeira semana de setembro
de 1972.

Informada de que a foto de
seu marido — que aparecia
em cartazes sobre desaparecidos — se referia a Nelson
Bueno, a Sra Suzana Lisboa
iniciou uma série de investigações, constatando o sepultamento de Nelson Bueno, no
Cemitério de Perus, no mesmo período relativo ao seu
desaparecimento.
No atestado de óbito, constava que Nelson Bueno morreu numa pensão do bairro da
Liberdade. A Sra Suzana Lisboa levou a foto de Luís Eurico à pensão, onde moradores
antigos o reconheceram como sendo o Nelson Bueno,
que lá esteve hospedado e
morreu a 3 de setembro de
1972.
Na primeira tentativa de
obter o inquérito sobre a morte de Nelson Bueno, Junto ao
5o Distrito Policial, a família
foi Informada de que os documentos já haviam sido quelmados porque a morte ocorreu há mais de cinco anos.
Após a denúncia pública sobre a localização do corpo de
Luís Eurico, a família tentou
novamente obter o inquérito
que, entretanto, havia sido
requisitado pelo DOPS.
Uma cópia do Inquérito foi
obtida, finalmente, no inicio
da semana passada, incluindo fotos que revelam a existència de vários tiros, Incluslve na colcha que cobria metade do corpo de Luís Eurico.

General Frota recebe no
Ceará título encalhado
por sua demissão em 1977

Fortaleza — O ex-Ministro do Exército, Genereceberá hoje, às 20h, o título de
ral
Sylvio
"Cidadão Frota,
Honorário de Sobral" — um dos três
mais importantes municípios do Ceará, 220 quilometros a Oeste desta Capital — que lhe foi conferido, há dois anos, pela unanimidade dos 15
vereadores sobralenses.
Será o primeiro ato público a que comparecerá o General Frota, depois que foi exonerado do
Ministério do Exército por ato do Presidente
Ernesto Geisel. A solenidade será realizada no
Teatro São João, mas a ela não comparecerá nem
o Governador Virgílio Távora, nem o presidente
da Assembléia Legislativa, Deputado Aquiles Peres Mota, nem o comandante da 10a Região Militar, General Frederico Werner.

SEM FALAR
O ex-Mlnistro está em Fortaleza desde domingo à noite
e manteve-se calado até agora. recusando qualquer contato com a imprensa. Mas
seus familiares confirmaram
que ele fará, ao receber o títuIo de cidadania sobralense,
um discurso cujo teor não revelaram. Hoje, às 8h, ele irá
de avião para Sobral, onde
almoçará no balneário Uruguai. À tarde, visitará obras
da administração municipal
da cidade.

O titulo de cidadania foi
proposto pelo Vereador Vaidir Coelho, poucas semanas
antes de o Ministro do Exercito ser exonerado do cargo. O
General Frota já havia marcado a data de sua Ida a Sobral, mas isso náo foi possível, porque, dois dias antes,
ele deixou o Ministério. Há
uma semana ele teve um contato telefônico com o Prefeito
interino de Sobral — o exVereador Valdir Coelho — e
os dois marcaram a solenldade para hoje.

JORNAL OO BRASIL

POLÍTICA É GOVERNO
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Ulysses não quer MDB
Mineiros
Arenistas apoiam
aprovando a mudança
criticam
eleições diretas tributação
da Capital de São Paulo
Sào Paulo — Pela primeira vez, na qualidade
Ouro Preto — Ao final
nacional do Partido, o Deputado
de
de
três
presidente
encontro
de
um
de Governadores
Ulysses Guimarães interveio numa decisão que,
dias realizado nesta cida-

Brasília — Dois Senadores
arenistas, os Srs Mendes Canale e Alexandre Costa, informaram, ontem, que votarão a
favor da emenda do Deputado Edison Lobão (Arena-MAi
restabelecendo as eleições diretas para Governador e Vice-Govemador. que começará a ser examinada pelo Congresso Nacional este mês. Se
oito senadores arenistas a
apoiarem, ela será aprovada.
Na Câmara, onde sua aprovação é considerada mais ou
menos pacífica, já começaram a ser identificadas as resistências dos setores arenistas mais radicais. O Deputado Jorge Arbage (Arena-PA),
vice-líder, disse que não está
convencido da necessidade
de que a emenda seja aprovada já, pois ainda faltam três
anos para a escolha dos novos Governadores.
PROTELAÇÃO

As lideranças arenistas nâo
consideram este o momento
mais adequado para que a
tese das eleições diretas volte
ao debate no Congresso. Por
isso, o Governo, através de
seu Partido, vai procurar protelar ao máximo a votação da
emenda constitucional do
Deputado Edison Lobão
(Arena-MA), que tem esta finalidade e cuja leitura deve
ocorrer até o próximo dia 15.
Os lideres governistas têm
muito receio de trazer ã baila
o debate sobre as eleições diretas. Temem, por exemplo,
que se ela for agora aprovada,
seja desencadeado, naturalmente o processo de lança-

Q uercia
lança
jornal
—

mento de candidaturas aos
Governos dos Estados. Para
o Governo, isso pode comprometer o trabalho de aglutinaçáo das forças que formarão
num novo Partido oficial.
LEITURA

A leitura da emenda do Sr
Edison Lobão pode acontecer, a qualquer momento, dependendo apenas de ser incluída na pauta. Ela tem o
número 37 e a próxima emenda a ser lida é a de número 32.
Pelo regimento, as emendas
sâo lidas de acordo com a
ordem de sua apresentação, e
portanto, a das eleições diretas vai ocorrer nos próximos
dez dias.
A pauta até o dia 28 do
corrente, porém, náo incluía
sua leitura, que obrigatóriamente é feita em sessão especialmente convocada para este fim. Na data em que for
lida. seja em que dia for, estará aberto o debate sobre o
assunto, pois será formada
Comissão Mista para dar parecer sobre ela.
Com base nos resultados da
votação da anistia e tendo em
vista que a tese é amplamente defendida pela bancada
arenista na Câmara, sua
aprovação é considerada pacinca naquela casa. No Senado, onde será votada primeiro, a julgar pelas manifestações de independência quanto à matéria, que senadores
arenistas — inclusive biónicos — têm revelado nos últimos dias, todas as tendências
são favoráveis à sua aprovação.

Pernambuco

fecha
escritório

Tendo como
São Paulo
acionista majoritário o Senador do MDB, Orestes Quercia, candidato desde já ao
Governo do Estado em eleiçáo direta, será lançado um
novo jornal na cidade de
Campinas, com o nome de
Jornal de Hoje. Inicialmente,
a circulação será regional,
mas o propósito dos diretores
é torná-lo nacional em futuro
próximo.
A população de Campinas é
de aproximadamente 700 mil
habitantes e no município
circulam dois jornais: o Diário do Povo e o Correio do
Povo, A tiragem inicial do
jornal do Senador Quércia —
que chegará às bancas no dia
12 de outubro, data do desçobrimento da América — serã
de 30 mil exemplares diários.

normalmente, se restringe ao diretório regional,
ao assinar documento pedindo a convocação da
direção estadual do MDB para fechamento de
questão da bancada na Assembléia Legislativa,
contra o projeto do Governador Paulo Maluf propondo mudar a Capital paulista para o interior.
O documento foi entregue, ontem, no diretório
regional e o seu presidente, Deputado Natal Gale,
já convocou os seus 45 membros para uma reunião
no próximo dia 14. A tendência da bancada é
fechar questão contra a mudança da Capital paulista. Além do Deputado Ulysses Guimarães, assinaram o requerimento, pedindo a convocação do
diretório, os dois Senadores — Franco Montoro e
Orestes Quércia—o suplente de Senador, sociólogo Fernando Henrique Cardoso, o presidente da
Assembléia, Deputado Robson Marinho, e os lideres de bancadas na Câmara e Assembléia, Deputados Freitas Nobre e Vanderley Macris.

de, Prefeitos de 52 municipios da área de influencia
de Belo Horizonte divulgaram ontem a carta de
Ouro Preto, considerando
"gritante e inaceitável o
critério atual de redistribuição do Imposto Único
sobre minerais no país,
que deixa aos municípios
com jazidas 20% dos recursos arrecadados"
Restam-lhes. com a
exaustão das jazidas minerais, a pobreza, a miséria, problemas sérios de
poluição, de recursos hicincos e naturais, sendo
exemplo-padrão a situação e as perspectivas do
município de Itabira",
afirmam. Após pedirem a
reformulação do Código
Tributário, os Prefeitos se
opuseram à criação de
qualquer novo tributo, face à elevada carga tributaria a que estão sujeitas as
atividades e o povo".

Recife — O Governador
Marco Maciel desativou o escritório de representação de
Pernambuco no Rio de Janeiro, por motivo de economia,
jâ que com a transferência da
Capital da República para
Brasilia a secretaria se esvaziou, não tendo razão para
continuar.
Outro fator que pesou na
decisão do Governador Marco Maciel foi que ele se livrou
dos muitos pedidos de pessoas querendo transferir-se
para o Rio de Janeiro através
do escritório de representaçáo, o que, muitas vezes, deixava o Governo do Estado
em situação delicada.

Segundo os participantes do encontro, "a grande
maioria dos municípios da
região e do país está assoberbada com débitos acumulados junto aos sistema da previdência social,
incluindo juros moratórios, multas e correção
monetária e sem qualquer
possibilidade financeira
de saldá-los".
Os prefeitos propõem,
por isso, a anistia dos encargos financeiros e acertos dos esquemas de parcelamento com o Ministério da Previdência Social,
limitado ao pagamento
principal, pois, com as receitas atuais, as Prefeituras brasileiras não têm como saldarem débitos crêscentes, com multas, juros
e correção monetária".

Outra proposição aprovada foi solicitar aos Governos estadual e federal,
"a implantação imediata
de projetos estratégicos
de desenvolvimento econômico e social na área de
influência de Belo Horizonte, objetivando principalmente a formação de
grande núcleos da produção hortifrutigranjeira, estradas vicinais, eletrificação e telefonia rural".
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A caçula da Só Crianças.
A nova loja de calçados infantis Só tinhos, a história do príncipe e cinCrianças no Rio Sul Shopping derela para a meninada carioca.
RioKSid Shopping Center, amda
Center é uma coisinha muito fofa.
E o Rio Sul é o lugar mais indicado está para nascer um lugar melhor.
para quem vende artigo tão especiai: tem muitoconforto
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e segurança, proteção
M
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Projeto I

..manca da Bahia
Capitalização s.a.

Figueiredo fala aos
mineiros amanhã onde
Brizola foi barrado

GRANDES NÚCLEOS
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Alheamento
Entre outras posições contrárias à idéia do
Governador Paulo Maluf, os signatários do docudo MDB — afirmam que a
mento — todos líderes "não
encontra respaldo na
mudança da Capital
resposta que o Governo deve dar, primeiro, aos
problemas de ordem social, o que constitui meta
humana prioritária para o MDB. O MDB coloca o
homem, suas angústias, suas necessidades e seu
bem-estar, como seu compromisso fundamental.
Este objetivo não se compatibiliza no momento
com o propósito de mudar a Capital. O Governo
do Estado se mantém alheio e até hostil aos
dramáticos problemas sociais que martirizam sua
população".

ANISTIA
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SEDE: RIO DE JANEIRO
CGC

Belo Horizonte — Logo após presidir um ato
cívico na Secretaria de Saúde, no mesmo local
onde o Sr Leonel Brizola não conseguiu, em fevereiro de 1964, realizar seu comício, o Presidente
João Figueiredo participa, amanhã, de um churrasco para 5 mil convidados, na Colônia de Férias
do Sesc, que custará Cr$ 8 milhões.
Estes gastos, que serão em parte rateados
com federações de entidades de classe e empresas
privadas, têm uma explicação: no mesmo dia, o
Presidente Figueiredo assistirá à assinatura de
convênios entre vários órgãos federais e estaduais,
num valor de mais de Cr$ 50 milhões, que serão
aplicados durante o Governo Francelino Pereira.
Além das bandeirinhas do Brasil e de Minas, 5
mil retratos do Presidente Joáo Figueiredo ao
lado do Governador Francelino Pereira foram
confeccionados para presentear, como lembranças da visita, a todos os prefeitos e delegações
municipais.
No ato cívico não faltarão os discursos, o
canto coral, a apresentação da Orquestra Sinfônica do Palácio das Artes e a leitura de um poema
do mineiro Ronaldo de Carvalho.
O Presidente Joáo Figueiredo, antes do churrasco, será homenageado também com um coquetel, presentes as lideranças patronais e de trabalhadores. Ele embarcará para Brasília às 16h45m
com sua comitiva. O Vice-Presidente Aureliano
Chaves chega hoje para recepcioná-lo.
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SORTEIO DE
AGOSTO DE 1979
PLANO
"A"

OUTROS
PLANOS

18520
14581
10359
03180
10448

RAA
SMG
DBD
LZF
LTB
OJG

Sede Social
. Araújo Porto Alegre, 36
3o andar-Rio
Ed. Aliança da Bahia

Egte é o primeiro
número da sua
assinatura
do Jornal do Brasil:

264-6807
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EVITE LADRÕES
e INDESEÁNEIS
SEGURANÇA QUE VALORIZA O SEU IMÓVEL

CENTRAL DE
PORTARIA
INSTALAÇÃO IMEDIAT

H ECET

m\m^M Empresa Comercial de Equipamentos
mWÀm Telefônicos Ltda.

Av. Henrique Valadares, 79 Rio de Janeiro
Fones; 263-6998 « 863-7048 e 232-9619

A
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SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS
BANCÁRIOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

DE CONVOCAÇÃO
C**;)EDITAL
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ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
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Por uma vez em sua vida, viva.
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Pelo presente Edital, ficam os companheiros associados,
Bancários empregados em Sociedades de Credito, Fmanciamento e Investimentos e Empregados em Sociedade Distribuidoras
de Títulos e Valores Mobiliários, convocados para camparecerem
a Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo
dia 5 de setembro do corrente ano. às 19 00 horas, em primeira
convocação, e às 19 30 horas, em segunda, na Praça Monte
Castelo, 22 — Restaurante dos Bancários, a fim de se deliberar e
votar sobre o seguinte

-'"¦h^zr"

VOLTA AO MUNDO /^2? JK
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no maior e mais luxuoso navio do mundo
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a) Encaminhamento da Campanha Salarial
Rio, 3 de setembro de 1979
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos
Bancários do Município do Rio de Janeiro
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(a)Aury Gomes da Silva
Diretor Vice-Presidente
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O QÜEEN é, realmente, um navio sem concorrente entre os atuais, operando em
Cruzeiros. Sua engenharia foi estudada para se obter como resultado, o conforto
a rapidez e a estabilidade adequadas aos cruzeiros de Volta ao Mundo. Ele tem
capacidade para levá-lo a mais portos em todo o mundo, em menos tempo que
qualquer outro navio do gênero. 67.000 toneladas - 13 andares - 4 restaurantes
6 bares - 4 piscinas - 1 biblioteca -1 ginásio - sauna - teatro de 500 lugares
cassino - boates - salões de festa - grandes lojas e multo mais.

Itinerário
Nova York/Nova York - 80 dias - 26 portos
Los Angeles/Southamptom- 60 dias - 21 portos

GRÁTIS

SAÍDA DE NOVA YORK:
17 janeiro 1980

Passagem aérea
de/para sua cidade

Escalas
Nova York/Port Everglades/La Guaira/Curaçao/Canal do Panamá/Balboa/Acapulco
Los Angeles/Honolulu/Yokohama/Manila/Hong Kong/Singapura/Colombo/Bombay
D|ibouti/Porto Suez/Port Said/Alexandna. /Haiía/Istambui/Yalta/Constanta/Atenas
Napoies/Cannes/Barcelona/Gibraltar/Vigo/Cherbourg/Southamptom/Nova York.

CONSULTE O SEU AGENTE DE VIAGENS
ou os representantes da CUNARD no Brasil:

AGENTE GERAL
PARA O BRASIL

•TriífiTiT:;
REPRESENTAÇÕES
EBT 080067800.1

SA0PAUL0: Av São Lim, 153-2.'?ndars,l| - Ijs 91S Tel :
PABX 258 1244RIO DE JANEIRO: R Dom Gerardo. 63 - 3." andar
Gr. 30H302 - Tel.. 253-3539 CAMPINAS: Tel 31-1587 - RIBEIRÃO PRETO: Tel : 25 1375
SANTOS: Tel : 34-5411 BRASÍLIA: Tels : 226 2458 - 226-0698
BLUMENAU: Tel
22-0481 CURITIBA Tels 22 2411
22 2063
PORTO ALEGRE: Tels .25-6138 24 6969

O Presidente
na feira
Oudnao a paneia cos Doatos
estava fervenao o Presidente foi
a fena

Mexendo com
as mulheres
V>sao comenta oaraamjiher
inteligente, a onaa ae feminismo
na TV'

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS

Seu depósito de garantia
do contrato de locação
vai agora render juros
e correção monetária.

COMUNICADO DEMAP N<? 319
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que
fará realizar a TOMADA DE PREÇOS DEMAP NP 79/27,
cujo EDITAL aMim je rewme:

Conforme Resolução do BNH - Banco Nacional
da Habitação - a Caderneta de Poupança Delfin está
autorizada a receber seu depósito de três meses,
como garantia de seus pagamentos de aluguéis.
Isso você poderá fazer em qualquer das Agências da
sua Caderneta de Poupança Delfin, onde obterá
informações mais detalhadas sobre a Resolução do BNH.
Há sempre uma Agência Delfin perto de você

O velho mundo
olha o futuro
Uma antecipação aos experts
sobre prionaaaes. sucessos e
frustrações da Europa

BANCO CENTRAL DO BRASL

OBJETO: Execução, sob regime de empreitada global, de
serviços de recuperação do sistema de incineracío
instalado no Departamento de administração do
Meio Circulante, no Rio de Janeiro (RJ), bem como
para contratação de prestação de serviços de manutenção e assistência técnica do referido sistema.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no
dia 20.09.79, às 10:00 horas, na Avenida Presidente
Vargas n° 84 - 6° andar, sala 609, Rio de Janeiro
(RJ).
PARTICIPAÇÃO: Somente participarão da Tomada de Preços as firmas inscritas no Serviço de Registro de fornecedores do Banco Central, até o dia 13.09.79.
CÓPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Diariamente, no
seguinte endereço:
- Avenida Presidente Vargas nP 84 - 39 andar - sala
308 - Rio de Janeiro (RJ) - da» 10:00 é» 16:30
horas.
Rio de Janeiro (RJ), 30 de agosto de 1979
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

A fera que
virou bela
Nossos correspondentes
voaram com Margareth Tatcner
á África

A guerra Avião movido
a energia solar
da recessão
O pue ninguém escreveu sopre
as armas e estratégias de Deifm.

O incnvei vóo da imaginação oara
superar a cise energética

Ijm lomaiismo inteligente,
opmativoe corajoso

visão
A mei* or revista brasileira
ae informação

JORNAL DO BRASIL

Reformular

FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS

O Ministro da Justiça, Sr Petrônio
Portella, informou ao Deputado Célio
Borja que só começaria a cuidar da reformutação parditária a partir do dia 20 de
setembro. É provável que a data tenha
sido escolhida tendo em vista a presença,
no Brasil, de todas as personas do drama
polüico-eleitoral que se desenrolará a
seguir, até o fim do ano.
Nâo há qualquer razão para se discordar do Ministro da Justiça. Dia 20 de
setembro é uma boa data; mas também
nào se pode deixar de registrar que se o
Sr Petrônio Portella só vai tratar dos
novos Partidos no dia 20, estará perdeudo tempo precioso.
Hoje náo existe um político no Brasil
que náo esteja pensando na reformulaçáo — e fazendo seus cálculos.
Pois, quem fala em reformulação partidária está pensando mesmo nas eleições para as governadorias, em 1982, já
que nas municipais, de 1980, ninguém
mais acredita.

Na verdade, náo se pensa na reformulação partidária, mas sim na reformulaçáo dos Governos.

Data
Depois de mais de 15 anos de exílio, o
8r Leonel Brizola desembarca no Brasil
na próxima sexta-feira, dia 7 de setembro.
No dia 7 de setembro de 1961 o Sr João
Goulart tomou posse na Presidência da
República, depois da crise que se seguiu à
renúncia do Sr Jânio Quadros.

Autógrafo
Na noite de,21 de agosto, no auditório
do IBAM, um senhor foi confundido com
o Presidente Jõao Figueiredo. A tal ponto
que uma senhora pediu o seu autógrafo,
no que foi prontamente atendida.
Se ela assim o desejar, basta encaminhar a falsa assinatura ao Palácio do
Planalto que receberá, em troca, a verdadeira.
Por diversas vezes o Presidente já demonstrou curiosidade em saber como o
sósia imita a sua assinatura.

Tapete
O Sr Adhemar de Barros Filho irritouse ao saber que o Sr Magalhães Pinto
havia procurado, em São Paulo, remanescentes da UDN paulista, para convidá-los
a engrossar a corrente do seu Partido.
— Eu até estava interessado na conversa com o Magalháes, mas não posso
servir de tapete, para que pisem em cima.
O Sr Adhemar de Barros Filho continua na ilusão de que o Governo terá
necessidade de um Partido linha-auxiliar
para apoiá-lo e trabalha no sentido de
rearticular o Partido Social Progressista.

Perderam
Domingo, por volta das 9h30m, na
praia do Lido, uma dupla de atletas dlsputava com afinco partida de vôlei.
Mas apesar dos esforços, perdeu feio.
Era formada pelos Srs Theophilo de
Azevedo Santos e Ivan Pinheiro.
Quem assistia comentou que o presidente da Federação Nacional dos Bancos
tem fôlego, mas joga sem técnica.
E que o presidente do Sindicato dos
Bancários está indiscutivelmente fora de
forma.

Só que no exercício do segundo mandato presidencial seria vitima de atentado fatal.
Na época em que Sandokan anunciou
o destino de Jânio, apesar do trágico
desfecho, todos acharam engraçado — e
ninguém acreditou.
Hoje ninguém mais acha engraçado.

Restaurar
Todo o trabalho de limpeza e restauração do Teatro Municipal, um dos prédios
públicos mais atacados pelos pichadores,
que de spray em punho rebocaram sua
fachada, será pago por um grupo de empresários.

Em Pequim
Os empresários brasileiros estão descobrindo a China.
Nos próximos meses, duas missões de
homens de negócio viajam para Pequim,
em busca de encomendas.
Em outubro segue o grupo da Associaçáo dos Exportadores do Brasil, presidida pelo Sr Laerte Setúbal e coordenada
pelo Sr João Paulo dos Reis Velloso.
E em novembro segue o grupo da
Confederação Nacional da Indústria

Ouvindo
Os 100 maiores banqueiros alemães
estarão reunidos no próximo dia 26, em
Frankfurt, para ouvir o Ministro Karlos
Rischbietêr falar no Seminário sobre o
Brasil, que lá se realizará.
E no dia 5 de outubro os 50 principais
banqueiros italianos ouvirão o exMinistro Mário Henrique Simonsen no
Seminário sobre o Brasil que se realiza
em Roma.

Censura
Já está pronto no Planalto o decreto
presidencial que cria o Conselho Superior
de Censura, órgão para o qual serão encaminhados todos os recursos contra atos
da Divisão de Censura. Discute-se, agora,
a lista de nomes que integrarão o Conselho.
Com a regulamentação da censura,
fica decidida a criação de Cinemas de
Arte e Salas Especiais, que poderão exibir os mais variados tipos de filmes, até
aqui interditados ao público.

Caos
Buracos, poeira, lama, sujeira, malestar: os moradores do Catete reclamam
do caos urbano a que foi reduzida a
regiáo.
Em fevereiro último, com a préinauguração da área, foi feita uma limpeza. Desde então, os passeios voltaram a
ser perfurados e nunca mais se procedeu
a uma simples varredura do local.
O ponto critico está entre o Largo do
Machado e a Rua Correia Dutra.

Consultoria
Nos Estados Unidos existem firmas
especializadas em promover campanhas
contra os sindicatos entre trabalhadores.
Atuam com equipe de advogados, cônsultores e psicólogos, cuja primeira providència é enviar ao trabalhador sindicalizado uma carta, onde explicam as vantagens de uma relação com a empresa que
dispense a interferência do sindicato.
A Modern Management Methods, de
Illinois, uma das maiores do país, acaba
de abrir escritório em Londres. Seus
agentes cobram diárias que vão de 500 a
800 dólares, mais as despesas.

História

PLANEJAMENTO E
CONTROLE DA PRODUÇÃO

"O melhor armazém cie vocês está ai em frente", afirmou o chef Paul Bocuse,
apontando para o mar, em
entrevista no restaurante
Saint-Honoré, do Hotel Méridien, onde hoje um grupo de
convidados experimenta seu
primeiro jantar no Brasil. Conhecido no mundo inteiro como um dos cinco maiores cozinheiros da França, o único
condecorado pessoalmente
pelo Presidente Giscard d'Estaing com a Legião de Honra,
Bocuse conversou tendo ao
lado Patrick Lannes, um de
seus principais auxiliares.
O Saint-Honoré abrirá para
almoço também — somente
para sócios—numa tentativa
de levar o executivo da cidade até Copacabana. Oferecendo-lhe, para isso, um serviço completo de telex, telefone e secretárias.

19, 20 e 21 desetembro
FINALIDADE Apresentar técnicas de programação, Sistemas de Controle, bem como novos e sofisticados instrumentos de gestão, adequados para superar as cnses e
otimizar os resultados
PROGRAMA: Planejamento a Curto e Longo Prazos,
Planejamento e Programação através da Previsão de
Vendas, Sistema de Controle da Produção. Funções do
PCP, Técnicas modernas de Programação, Controle de
Estoques e sua Aplicação ao Computador, Processo de
Produção, Cargo de Máquinas — Delineamento do Produto. .
PROFESSORES: Isac Zajd e Zigmundo Salomão Cukierman, mestres em Engenharia Industrial, além de vasta
experiência profissional.
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
Av. 13 de Maio, 23 12° andar — RIO
Fones. (021) 252-1857, 222-3159 e 221-2888
(P

©

CENTRO CULTURAL
CÂNDIDO MENDES
Cursos de Extensão

MEIO-AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Abertura
Conferência franqueada ao público, hoje, dia 4
de setembro às 20 horas, no Centro Cultural, na
Praça Nossa Senhora da Paz. Será proferida —
em português — pelo Professor Ignacy Sachs,
da Universidade de Paris (CIRED) e Consultor
das Nações Unidas (PNUMA), sobre o tematítulo.
Aulas
A partir de 11 de setembro até 13 de dezembro,
às terças e quintas-feiras, às 20 horas, no local
acima, contando com 18 professores e conferencistas brasileiros com grande experiência profissional no tema.
Inscrições até 13 de setembro, no Centro Cultural Cândido Mendes, à Rua Visconde de Pirajá,
351
1° andar — telefone: 267-7495.
(P

II Curso de
Avaliação de
Investimentos
e Custo de
Capital
de Empresas.
A Bolsa de Valores
do Rio de Janeiro realiza este
curso com o objetivo de desenvolver,
através de um maior conhecimento
das opções de financiamento
de empresas, a habilidade dos
profissionais da área financeira
ede investimentos.

PANELAS ASSINADAS
Paul Bocuse mostrou-se
otimista com a nova casa que
organizou. Falou dos produtos brasileiros e terminou levando os jornalistas à cozinha imensa, construída segundo suas indicações, onde
brilham as panelas prateadas
e douradas com sua asslnatura no cabo. comparadas por
ele aos relógios Rolex e apelidadas em seu país de casserolls, numa blague ao RollsRoyce.

TRADUÇÕES
NA HORA

A primeira referencia feita
pelo chef francês, no entanto,
nâo foi ao restaurante, mas
ao Candido's. em Pedra de
Guaratiba, onde almoçou no
domingo e que achou "excelente".
Durante 10 dias Bocuse
permanecerá no Rio Depois
deixa aqui quatro auxiliares
que. sob sua supervisão e do
chef Roger Vergê, mostrarão
aos cariocas o que ê a verdadeira cozinha francesa.
"O único
—
problema"
"ê a falta de
queixou-se —
horário das pessoas. É difícil
fazer uma cozinha depois das
11 horas da noite-. Para isso
seriam necessárias duas equipes e entáo já não teríamos
uma única cozinha".
Todos os produtos usados
seráo nacionais, inclusive a
échalotte, tempero básico no
preparo de peixes e que ele
pede a Patrick para buscar
na cozinha. Vieram especialmente da Bahia: "Náo é uma
nouvelle cuisine. mas uma
boa cozinha. Hoje tudo é novo: cinema, pintura, teatro.
Quando o principal é a qualidade".
Refere-se ao exagero que
está havendo na França por
parte dos cozinheiros no preparo de novos pratos. Cada
um, segundo ele, quer mostrar mais novidades, esquecendo-se da base crememanteiga-vinho.

<fêx

íffi PÜC

Vários idiomas, com
tradutores de diversos paises.
Textos técnicos e comerciais.
Preços competitivos.

Enquanto isso os funcionários da poderosa central sindical americana AFL-CIO
pedem melhores salários e ameaçam entrar em greve contra seus patrões.

Destino

O Kuwait, um dos principais produtores de petróleo do mundo, assinou contrato com a Alemanha para instalar a maior
usina de força solar até agora desenvolvida pela indústria alemã.
Os 3,7 milhões de marcos de custo do
projeto na fase experimental serão cobertos em 90^'r pelo Kuwait e 10*> pelos
alemães.

A popularidade do ex-Presidente Jánio Quadros, demonstrada pela ultima
pesquisa do IBOPE encomendada pelo
Governo, recordou, nos círculos políticos,
a profecia que Sandokan, famoso astrólogo dos anos 50, fez no inicio da carreira do
homem da vassoura.
Sandokan leu nas mãos do jovem magro e pálido candidato a vereador que ele
seria eleito sucessivamente à Câmara
municipal, à Prefeitura paulista, ao Governo do Estado, à Câmara federal e à
Presidência da República.
E mais: voltaria a ser eleito e exerceria
a Presidência por duas vezes.

Energia

ÍEEdbach !
R da Quitanda.74 ¦ Te 3° . tel

221 1863

Programa:
Orçamento de Capital
(Capital Budgeting)
Envolve investimentos de recursos cujos
benefícios serão revertidos para a empresa
em diferentes períodos no futuro.
Serão abordados métodos e procedimentos
práticos para a avaliação e seleção de projetos.
Alavancagem Financeira
e Custo de Capital
Consiste no uso do endividamento para
incrementar taxas de retorno sobre o
patrimônio líquido superiores às disponíveis
sobre os ativos totais.

Inscrições e
Informações Adicionais:
Pça. XV, 20 — 1.' andar
Tels.: 231.5854 (ramal 459) e 224.2238
— Srta. Rosiara Pereira.

O Geipot concluiu os projetos para
instalação de ciclovias nas cidades de
Belém, Pelotas, Brasília e Maceió.
•> O Ministro dos Transportes, Eliseu
Resende, estará hoje em Belo Horizonte
para assinatura do contrato de duplicaçáo da estrada que liga a Capital mineira
a Ouro Preto.

Produtos sempre
novos na cozinha
"Tentaremos trabalhar
sempre com produtos frescos.
Uma equipe em que o cozinheiro ira ao mercado pela
manhã, outro escolhera a
manteiga e os cremes, e assim
diante. De modo que, se
por
faltar um produto, nâo haverá a menor importância. Os
peixes e frutos do mar sâo
excelentes e poderemos contar com eles para base do
nosso menu".
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Mais de 1.1)00.000 de leitores
•S? 2X8-5414

SECRETARIADO
Deia manha Inicio 10 09
Com íaqui Port Datil Matem , Contab e Organ & Metodos

Taquigrafia e
Datilografia
(manual e elétrica) em qualauer dia e hora
CENTRO TAQUIGRÁFICO
BRASILEIRO
Dir do Prof Paulo Gonçalves Pça Flonano. 55 — 12"
(Cmelândia) —Tels 252-2972
e 252-0618

coordenação
PONTIFÍCIA
<%%£
UNIVERSIDADE
CATÓLICA DE Ei TENSÃO

PROF.:

Pedro Paulo Velloso

ÉPOCA*.

10 a 28 de setembro
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PONTIFÍCIA universidade catôlica.rj
Instituto de Administração e Gerência

CURSOS REGULARES
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (BÁSICO)
CHEFIA E LIDERANÇA
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CONTABILIDADE GERENCIAL
ADMINISTRAÇÃO DE MARKETING
EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS
CONTROLE DE QUALIDADE

FUNDAÇÀ0S
GETÜLI0 VARGAS yS

Catespe
Cursos de Atualização e Especialização de Executivos
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deixe o Banco Real pagar suas contas
permanentemente para você.
Com uma simples ordem sua o Banco Real paga automaticamente
e no prazo, debitando na sua conta, seus impostos (Renda, ICM, Predial,
Territorial, IPI, ISS, etc), INPS, contas (luz, água, gás, telefone) e,
mediante consulta: aluguéis, duplicatas, mesadas e mensalidades.
Assim, você não se preocupa mais, porque o problema passa a ser nosso.

BANCO REAL
O Banco qúe faz mais por seus clientes.
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INSTITUTOS DE RECURSOS HUMANOS

Se você anda
trabalhando demais

I

INICIO: 17 de setembro de 1979.
INSCRIÇÕES: IAG/PUC de 2.» a 6.» das 08:00hs.
às 20:00 hs. Rua Marquês de São Vicente, 225,
CEP 22.453 - Gávea - Tels: 274-5649 e 274-6698.
Credenciamento - C.F.M.O 0311 - Lei 6 297

A data limite para inscrições é 14 de setembro.
Será conferido certificado de freqüência
mediante o comparecimento a 80% das aulas.

O Kuwait, que tem petróleo, compra usina solar.
O Brasil, pais tropical e ensolarado,
compra usina nuclear.

Na quinta-feira o Ministro Mário Andreazza reúne-se cm Porto Alegre com 20
prefeitos do interior do Estado. Vai lançar um programa de casas populares.
Nào está definido o local onde será
construído o aeroporto metropolitano de
São Paulo. Há estudos para a modernizaçáo de Viracopos, ficando Congonhas e
Cumbicas para atender às linhas domesticas.
O Conselho de Desenvolvimento Comercial do MIC liberou, até agosto, a
realização de 92 exposições e feiras em
todo o pais.
A safra de trigo este ano no Paraná
deverá estabelecer novo recorde no Estado com uma produção 80% maior do que
no ano passado. Há previsão para 1 milhão de toneladas.
O Ministério dos Transportes está estudando acabar com o último pedágio na
Rio—São Paulo, perto de Guarulhos. A
praça do pedágio é responsável pelo engarraiamento constante naquele trecho
da Via Dutra.
• Acaba de regressar dos Estados
Unidos o professor Juan Carlos Antunez,
que concluiu com distinção na Universidade da Califórnia o Mestrado de microcirurgia do ouvido e labirinto.

1" Coderno

HORÁRIO: 2as. *¦ 6as de 18 às 20:00 horas

Período de Realização:
17 de setembro a 5 de outubro
Carga Horária:
36 horas — Aulas Noturnas
2o a 6° feira, de 18 às 20:30 horas

Lance-livre
No próximo dia 8 o Instituto Granbery, de Juiz de Fora, completa 89 anos.
Entre os ex-alunos convidados para os
festejos de comemoração da data o exMinistro da Justiça. Carlos Medeiros Silva. e o ex-Ministro-Chefe da Casa Militar,
General Hugo de Abreu.
O Sr Isaac Kerstenetzky foi homenageado ontem, pelos funcionários do
IBGE com um coquetel no Clube
Ginástico. Amanhã ele fala na Escola
Superior de Guerra sobre o censo de
1980.
Encaminhado pelo Ministro da Educação, Eduardo Portella. à Presidência da
República uma exposição de motivos
propondo novos salários para o grupo
Magistério no Plano de Classificação de
^Cargos, em vigor. A exposição, com 33
páginas, propõe praticamente o dobro
dos atuais salários para os professores
das universidades federais.
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REBAIXAMENTO DE LENÇOL D'ÁGUA

Bolsa de Valores do Rio de Janeiro

Domingo à tarde, um senhor idoso,
acompanhado por dois amigos que o amparavam, foi assistir ao filme Canudos, de
Ipojuca Pontes, no Ricamar. A saída,
reconhecido pela platéia, recebeu respeitosa salva de palmas.
Era o Brigadeiro Eduardo Gomes.

Terça-feira, 4/P/79

Bocuse vê no mar solução
para alimentação no Brasil
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Klabin pede responsabilidade
do Governo pela Lei da Fusão

"Que o Governo federal, num ato
de coragem, faça uma revisão da Lei
da Fusão, assumindo finalmente a responsabilidade por uma situação por
ele criada". Assim o Prefeito Israel
Klabin encerrou ontem a terceira palestra, na Prefeitura, sobre desburocratização, em que o Ministro Hélio
Beltrão abordou, entre os problemas
gerados pela concentração de Poder,
as atuais distorções do sistema tributário nacional.
Para o Ministro Extraordinário, há
uma grande concentração, no Governo federal, náo só de recursos flnanceiros como de poder de disciplina, "que
cria sérias dificuldades para os Estados e, sobretudo, para os municípios,
impedidos de disciplinar suas atividades, pois, na maior parte, sào disciplinadas por leis federais". Hélio Beltrão
comentou alguns decretos baixados
pela Prefeitura do Rio contra a burocracia e elogiou o trabalho dos secretarios municipais neste sentido.

Desburocratização
Abrindo a palestra, o Ministro explicou que, junto com o secretariado,"estamos procurando fazer com
que o Prefeito entre para a História
como fabricante de papel e nào como
assinador de papel, quer dizer, esperamos que ele fabrique caria vez mais e
assine cada vez menos papel". Em
seguida, comentou decreto assinado
ontem pelo Prefeito, que dispensa o
reconhecimento da firma em documentos que tramitem pela administraçào pública, como também a autenticação de sua reprodução.
O Ministro lembrou que só em aiguns casos exigidos por lei federal será
o reconhecimento de firma.
pedido
"Assim, inverte-se a
presunção: agora,
em vez de se achar a priori que o
contribuinte é desonesto, considera-se
que ele está apresentando dados verdadeiros, e só em caso de dúvida do
juntada de
funcionário se pedirá a "Ao
mesmo
documentos", observou.
tempo, está explícito no decreto que,

verificada, em qualquer tempo, qualquer falsificação, a repartição dará conhecimento do fato à autoridade competente, num prazo de cinco dias, para
instauração de processo criminal".
Em outro decreto assinado ontem,
o Prefeito mudou artigos do Regulamento Geral de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Municipio, dando competência — para
autorizar a realização de despesas e a
emissão das notas de empenho à conta
de dotações orçamentárias e créditos
adicionais — a funcionários, tais como
o subchefe do gabinete do Prefeito, os
subsecretários ou os chefes de gabinete dos secretários, em notas até 800
vezes o valor de referência; os superintendentes e diretores-gerais até o limite de 400 vezes o valor;.e os coordenadores até 200 vezes.
Em meio à palestra do Ministro, o
Prefeito perguntou-lhe se acha viável
o Município, através de estudos profundos, fazer uma modificação do regulamento que rege o funcionalismo
"provoca
público, que, segundo ele,
conlegislação
com
sérias,
distorções
fusa, cheia de leis conflitantes". Hélio
Beltrão respondeu nào ter experiência
especifica no assunto, mas incentivou
o Prefeito a iniciar os estudos porque
"o homem é o centro da administração
pública e todo o resto conseqüência
dele".
O Secretario Municipal de Planejamento, MatheusTSchnaider, comentou
a seguir o problema das diárias pagas
a funcionários em viagem a outros
Estados: "Fiquei surpreso ao constatar, depois de tantos anos vivendo fora
do país, que aqui um funcionário, depois de pagar as despesas de viagem
do seu bolso, leva de 20 a 30 dias para
ser reembolsado, além de perder horas
na Secretaria Municipal de Fazenda".
Outro problema levantado por ele foi o
despede comprovação das pequenas
"que tem
sas. como táxi ou gorjetas,
levado funcionários a hesitarem,
quando preenchem as fichas de comprovação dos gastos, por medo de náo
serem acreditados".
O Ministro Hélio Beltrão respondeu

com indagações: "Devemos ou náo
acreditar nas pessoas? Devemos controlar antes, dificultando a vida dos
honestos, ou depois, punindo os desonestos? Acho um absurdo que um funcionário financie a Prefeitura e é preciso que encontremos aqui todas as soluçòes que facilitem a vida destas pessoas, para que paguem de seu bolso,
quando precisam, sem medo, sem
preocupação excessiva com a forma
de comprovar suas despesas. O funcionário que agir falsamente sempre acabará sendo descoberto e punido",
afirmou.

Ao final da conversa, O Ministro
criticou o crescimento da centraliza"que
ção de poder do Governo federal,
foi dilatando crescentemente sua área
de interferência, com relação aos Estados e municípios. E todos sabemos
que a partilha tributária concentra
recursos nas mãos da União. Desde
1967 tentamos atenuar essa situação,
acentuando os repasses e, ao mesmo
tempo, mostrando que, já que os recursos estão vinculados, que a execuçào pelo menos, seja transferida para
as autoridades estaduais ou municipais. onde houver órgãos específicos
para tal".
O Prefeito Israel Klabin, encerrando o encontro, agradeceu a posição do
Ministro, "de acordo com a doutrina
da Prefeitura. Como observamos na
mensagem do orçamento de 1980, enviada à Câmara de Vereadores, todo e
qualquer tratamento tributário que
venha a ser dado pelo Governo federal
no sentido de desconcentrar a renda,
minorando o problema dos municípios
brasileiros, não resolverá a questão da
inviabilidade financeira do Rio, que
tem de ser tratado como cidade atípica". Depois o Prefeito explicou que a
fusão "criou dentro do antigo Estado
da Guanabara uma entidade chamada
Município do Rio de Janeiro, cujo efeito final foi o corte de recursos tributarios da ordem de 50% daquilo que
deveria receber"; e pediu que a União
assuma a responsabilidade por isso.
Foto de Ronaldo Theobald

Klabin abriu a solenidade acendendo, na pira da Prefeitura,
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Fogo

Simbólico da Pátria

Prefeitura comemora Semana da Pátria
Com uma solenidade de recepçáo do Fogo Simbólico da Pátria,
hasteamento de bandeiras e desfiles de bandas e alunos de sete escoIas municipais de Io grau, a Prefeitura do Rio abriu as comemorações
da Semana da Pátria. O Prefeito
Israel Klabin acendeu a chama
simbólica na pira dos jardins da
Prefeitura, em Botafogo.
Na abertura da solenidade, foram hasteadas as Bandeira Nacional. pelo Prefeito Israel Klabin, do
Município, pela Secretária de Educação. Sra Lucy Vereza, e do Estado do Rio, pelo chefe do Gabinete
da Prefeitura. Sr Carlos Alberto Direito, enquanto a Banda da PM
executava o Hino Nacional.

Solenidade
Em seguida, alunos da Escola
Municipal Costa e Silva levaram a
tocha do fogo simbólico da Pátria
ao Prefeito, que com ela acendeu a
pira. Depois o Sr Israel Klabin discursou, além do presidente da Liga
de Defesa Nacional, Gen. Nahim
Restum.
Alunos do Io grau de sete escolas

do Município desfilaram, mostrando nove bandeiras históricas. E a
Banda de Fanfarras do 4o Distrito
de Educação e Cultura e o Coral da
Escola Municipal Roma executaram hinos. No final da solenidade, a
Banda da PM tocou a Marcha Oficiai da Cidade do Rio de Janeiro.

Em Brasília
"A liberação
politica, fruto de
um movimento coletivo, impõe que
prossigamos num intenso esforço
de consolidação de um desenvolvimento econômico e social voltado
para as aspirações mais nobres da
pessoa humana. E é essa a tarefa
que, juntos, povo e Governo, haveremos de realizar".
A afirmação foi feita pelo Ministro do Interior, Sr Mário andreazza,
em solenidade comemorativa da
Semana da Pátria, na qual também
lembrou que "a tenacidade dos brasileiros, colocada a serviço da pátria, representa emulação permanente e confiança recíproca no
amanhã que todos almejam".
Disse ainda o Ministro que o
Brasil, "nação adulta e segura no

cenário internacional, reflete a pujança de seu povo, unido num inquebrantável sentimento de fraternidade, paz e justiça social". Nesse
sentido, concluiu, o Brasil deve
"sob o império da lei e
prosseguir,
da ordem, transformando em realidade, e para o bem de seus filhos, o
sonho de glória dos inconfidentes".

Orçamento
Ontem de manhã, o Prefeito Israel Klabin, ao ser indagado sobre o
déficit de Cr$ 10 bilhões 750 mil que
a Prefeitura apresenta, respondeu:
"— Esse é o
problema mais importante que temos a resolver, e
mais uma vez só a solidariedade
completa da comunidade, e a procura por parte do Governo Federal
de responder à expectativa que ficou no ar desde a Lei da Fusào. é
que dará uma solução. Eu conclamo nossa cidade a orientar-se no
sentido de olhar para o Governo
federal, explicar ao Governo federal
a necessidade de o Rio. como centró de nacionalidade, sobreviver e
desenvolver-se".

Supermercados esperam que Governo
resolva o problema do óleo de soja
A distribuição do óleo de soja não
esta regular ha mais de um més, segundo funcionários das Casas Sendas,
Carrefour e Casas da Banha, mas a
Associação dos Supermercados do Rio
de Janeiro ainda nào recebeu nenhuma queixa oficial. Os diretores dos
supermercados aguardam soluçáo do
Governo para o problema.
A Casas Sendas está recebendo
50c'c a menos do que precisa e a Casas
da Banha estão em pior situação, recebendo apenas 15rr do que pedem às
distribuidoras. Há também deficiência
na distribuição do leite em pó. mas o
Carrefour. para manter suas prateleiras cheias, compra o produto por atacado em Sào Paulo, embora a fabrica
afirme nao ter leite em po para entregar.
"A distribuição rio oieu rie soja nào
_o<a boa nào disse o Sr Waldemar
dos diretores ria Casas da
veioso. um
Banha. ¦¦Recebemos apenas 15c'r das
nossas necessidades e estamos aguardando uma iniciativa do Governo para
resolver o problema nos próximos
dias"

"Nosso Ministro Delfim Netto é
muito dinâmico, vai tomar logo uma
iniciativa para acabar com essa deficiência", acrescentou o Sr Veloso. esquecendo-se que Delfim Netto agora é
Ministro do Planejamento, tendo-se
desvinculado dos problemas de colheita de soja. de entressafra da carne e do
leite, funções de Amauri Stabile, novo
Ministro da Agricultura.
"O óleo de soja aparece
quando os
distribuidores tèm cota para abastecer os supermercados do Rio. Eles tèm
um acordo com o Governo: uma parte
da produção é para vender para o
exterior, mas a outra tem de ser vendida no Brasil, e como náo tem matériaprima, eles distribuem apenas quando
tèm algum estoque", explicou o Sr
Luis Carlos, o responsável pelo setor
de mercearia do Carrefour.
Dizendo que de óleo tem apenas as
latas expostas nas prateleiras, o Sr
Luis Carlos, porém, garante que leite
em po não está em falta no supermercado. "Tenho leite Glória para uns
dois meses. Leite Ninho estou recebendo 30 caixas por semana, quando o
normal são 500 caixas por semana.
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Io Caderno

Mas quando quero leite em pó vou
num atacado em São Paulo e compro
a quantidade que preciso".
Mas enquanto o óleo de soja que a
dona-de-casa está acostumada a comprar não chega às prateleiras dos supermercados, ela encontra uma enorme variedade de marcas substituindo
o produto original. Na Casas Sendas
do Leblon, havia óleo Salada (mistura
de algodão com soja) por Cr$ 39,80 e os
óleos Soya e Clarion (de soja) por CrS
28. Além do Pacaembu (misto), Mindol
(amendoim). Cerinter (soja e amendoim), Dourado (milho), Tatá. Manjar
isoja e azeite de oliva) e Parati (amendoim) por preços que iam de CrS 30 a
CrS 47,10.
No Peg-Pag de Ipanema, na Visconde de Pirajá, a variedade era grande
também. Óleos Liza. Fazendão, Veleiro e Sirva-se. de soja. misturavam-se
com os óleos Maria (soja com azeite de
olival. Mazola (milho), Gilda (milho),
Vida (amendoim) e Minasa (milho).
Na Casas da Banha da Rua Siqueira Campos, em Copacabana, não havia óleo de soja puro nas prateleiras,
só os misturados.

Seminário
discute
burocracia

Caderneta de Poupança Bradesco

Brasília — Marcado por excessiva preocupação em
manter uma aparência condizente com o tema Burocracia
e Desburocratização, começou no Centro de Convenções
de Brasília o Io Seminário Nacional promovido pelos administradores de empresa para
ajudar o Ministro Hélio Beltrâo.
No final do seminário, será
editado um livro com as principais conclusões e um programa de rádio e outro de TV,
com a duração de duas horas,
a serem exibidos, via Radiobrás e Embratel, para empresários filiados à TV Educativa.
Na abertura do encontro,
houve desorientação ante a
falta de distribuição do programa. O motivo, explicado
entre sorrisos, era um só:
"Precisamos dar exemplo de
desburocratização."
O presidente da mesa, Governador Aimé Lamaison,
também procurou a descontração e gaguejava sempre
que se referia à desburocratização. Segundo ele, tudo poderia começar com a própria
simplificação da palavra.
A burocracia, para o Sr Lamaison, é inevitável, extingui-la é impossível, mas podemos racionalizá-la. O seminário termina quinta-feira.

Colasuonno
quer dólarturismo

Informa ter concedido financiamento para construção de empreendimento imobiliàrio na Rua Vilela Tavares, 189 - Engenho Novo - Rio de Janeiro - composto de 8
unidades residenciais, de sala e 3 quartos, à

ARQUITETURA HUMANA
Projetos e Construções Ltda.
valor Cr$ 6.520.000,00
AGENTE FINANCEIRO :
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Crédito Imobiliário

(Anúncio de caráter informativo, não devendo ser interpretado como oferta de imóveis)

Metrô ativa frentes de
obra para não atrasar

Cuidar, em primeiro lugar,
do dólar que sai do Brasil,
criando o dólar-turismo, a
Com 300 homens nos traba- balhavam, ontem de manha, construída uma garagem
partir de Io de janeiro, será a lhos de remoção e limpeza na no Lote 23. que vai da Rua com capacidade para 2 mil
sugestão do presidente da Tijuca, 960 no trecho da Li- Marquês de Valença à Rua 500 carros, em vagas rotatiEmbratur, Sr Miguel Cola- nha 2 que liga a Praça da Dona Delfina. na Tijuca. A vas, o que deverá trazer gransuonno, ao Ministro da lndús- Bandeira a Triagem, além de maioria eram serventes, em- de benefício ao comércio
tria e do Comércio, Sr Camilo movimentação em todas as pregados na retirada de lixo e local.
Penna, como uma das opções frentes de obras, tudo indica entulhos, desobstruição de
"reconstituir o fundo de
No Lote 31, da Linha 2, a
para
que a Cia. do Metropolitano ruas, abertura e construção
desenvolvimento do turismo, terá condições de cumprir as de novas passarelas e restau- cargo da Cetenco (liga Praça
da Bandeira a TriagemI quaapós a queda do depósito promessas e entregar sem ração da iluminação.
se 1 mil operários estavam
compulsório".
atrasos os 38,5 quilômetros
O contingente de operários divididos entre os serviços de
No 21° Período de Sessões que compõem sua rede bási1
ser
de
mil
500
hosuperfície e a construção de
do Comitê Diretivo Perma- ca, permitindo a interligação deverá
nente dos Congressos Intera- de Copacabana a Pavuna a mens em dois meses, e o enge- um túnel, que vai permitir
nheiro responsável pelas aos trens do metrô passar sob
mericanos de Turismo da partir de março de 1983.
obras, Gregório Santos, nào os trilhos da RFFSA e o viaOEA, iniciado ontem, no
longo
A água acumulada ao
de duto de Mangueira. Os operaOthon Palace Hotel, serão da Rua Conde de Bonfim du- acredita na probabilidade
uma vez que "náo rios que trabalham na obra
apresentadas as diretrizes de rante os quatro meses de pa- atrasos, mais
antigas pen- subterrânea mantêm florido e
açáo dos países latino- ralisação já foi bombeada, existem como asremanejamendências,
com velas acesas o nicho com
no
americanos, para investir
reabrindo as passagens que
a parte pesada uma imagem de Santa Bármercado turístico internacio- estavam interrompidas. A to de redes, e concentrada
na bara, protetora dos tunenal com o objetivo de conse- utilização dos trechos já con- da obra está
Praça Saens Pena, onde será
guir, pelo menos, 5% dos 60 cluídos como estacionamen- construída a estação Tijuca". leiros.
bilhões de dólares que são to e a liberação de uma nova
O trecho de superfície está
movimentados pelo turismo pista entre as Ruas Pareto e
As galerias sobre a Rua com trilhos assentados e o
internacional.
Almirante Cochrane, em 60 Conde de Bonfim foram cons- engenheiro responsável acreA Embratur está empenha- dias, deverão permitir que o truídas de forma inversa, de dita que, "mesmo sendo pesda na alimentação do fundo comércio do bairro recobre modo que, embora os servi- simista, a obra bruta deve
de desenvolvimento do turis- seu antigo vigor, após três ços de superfície estejam em estar terminada até fim de
mo (Fungetur), "e uma alter- anos de transtornos.
fase final de reurbanizaçáo, outubro, mesmo porque o innativa é verificar se é possível
teresse é todo da empreiteiCerca de 235 operários da os trabalhos continuam no
dólar
o
mercado
do
pa- empresa Mendes Júnior tra- subsolo, onde está sendo
pegar
ra".
ralelo. Pagar mais pelo dólar
que vem de fora e cobrar mais
pelo que sai — 20% até 1 mil e
44444444444444444444444444444444444444444*
500 dólares e 30% até 3 mil e
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PUC abre
inscrições
para 1980
A PUC abriu ontem inserições para seu vestibular. Até
5 de outubro, os candidatos
precisam levar carteira de
identidade, dois retratos 3x4
e comprovante de pagamento
da taxa de inscrição feito em
qualquer agência do Banco
Itaú. Para o curso de Artes, a
taxa é de Cr$ 700; Engenharia
CrS 630; e os cursos restantes
CrS 530.
O curso de Administração
oferece 60 vagas; Artes, 50;
Comunicação Social, 50 pela
manhã e 50 à noite; Direito,
60 e 60; Economia, 60; Enfermagem, 50; Engenharia, Fisica e Matemática, 340; Filosofia, 40; Geografia, 30; História, 40; Letras, 120; Psicologia. 100: Química. 40; Serviço
Social. 40; Sociologia. 40; Processamento de Dados, 100.
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CURSOS

Responsabilidade Civil da Administração Pública
Previdência Social
Direito do Trabalho
Direito de Familia
Direito do Menor e a Realidade Brasileira
Prática Forense no Cível
I • A Lingüística Geral e o Ensino
I da Lingua Estrangeira

09 10
15.09
24 09
06.10
08 10
22.10
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Comunicação nas Relações de Trabalho
A Problemática das Comunicações —
Comportamento Humano
Recursos Audio-Visuais e sua Aplicação na
Comunicação
Iniciação a Técnica de Cenografia
TURISMO
Incentivos Fiscais Para o Turismo
e Relações Públicas no Turismo
Gerência de Comidas e Bebidas
Folclore do Nordeste

01.10
15.10
29 10
19.11
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24 09
08 10
22 10

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
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Renove das nove às nove.
Rua Carlos de Vasconcelos, 124-A
Motorista que enxerga longe
Tel : 264-4151. TODOS OS SANTOSnão sofre de burocracia na hora
Rua São Brás, 157 -Tel.: 289-4995,
de renovar sua carteira. E so escolher um posto do Touring perto PENHA-Av. Brás de Pina, 1319dotrabalhooudecasa Epronto Tel.: 351-0599; ILHA DO GOVERNAVeja bem: de segunda a sexta, DOR- Rua Colina. 60-lj 6/7
Tel :I96-Ü745.
você pôde fazer seu exame das
9da manhã as 9da noite, sem
interrupção. Aos sábados, das
9 ao meio-dia
O Touring e pra essas coisas
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Renove

no.201-Tel

sua carteira nestes
286-8696; TIJLCA-
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Governador vai abonar faltas da
Calazans quer pressão política
"Sou contra porque nao
acredito nas soluções dos
problemas da região através
de órgãos específicos. A criação de um Ministério não levaria a nada. porque náo
adiantam siglas e órgãos sem
dinheiro. E de onde vem o
dinheiro?", indagou o Sr Camillo Calazans. que passou
dois dias em Maceió, em reuniòes com empresários.

Maceió — O presidente do
Banco do Nordeste. Camillo
Calazans. defendeu ontem.
nesta Capital, uma pressão
maior dos políticos nordestinos junto ao Governo federal,
porque só assim — disse ele —
a região poderá resolver seus
problemas. Ele condenou, entretanto. a idéia da criação de
um Ministério do Nordeste.

Bahia defende areia com muros
Salvador — A Prefeitura
anunciou ontem que ainda
nesta quinzena começará a
construir muros em torno de
todos os terrenos onde há jazidas de areia nesta Capital,
inclusive em volta da lagoa
do Abaeté. a fim de impedir a
devastadora retirada de areia
que vem sendo feita por empresas construtoras e transportadores autônomos.
A informação foi dada pelo

engenheiro Orlando Cendon.
do Departamento de Conservação de Obras Públicas. Será a operaçâo-muro. que começara no trecho compreendido entre o lugar conhecido
como Sereia de Itapóa e a
primeira rotula do Aeroporto
2 de Julho. Os muros terão 60
cm de altura. Também seráo
protegidas áreas de Pituaçu e
Boca do Rio.

Brasil negocia vôos com Venezuela
Brasília — Ao mesmo tempo em que pretende negociar
um acordo para concessão de
novas franquias a empresa
venezuelana de aviaçáo. Viasa, em troca de maior número
de vôos da Varig entre Caracas e Miami. o Governo brasilelro quer completar com
aquele país um convênio de
transportes terrestres, que
permitirá ligá-lo ao Brasil
através de Roraima.

Banqueiro quer
chegar a acordo
Ao mesmo tempo que o representante dos banqueiros,
Sr Theóphilo de Azeredo
Santos, está certo de que che"sulgará a um acordo
generis porque 901 dos bancários estão satisfeitos" com
a última proposta de aumento salarial e que "só uma
minoria politicamente organizada está querendo agitaçào", o presidente do Sindicato dos Bancários, Sr Ivan
Martins Pinheiro, diz que "a
intransigência continua e há
possibilidade de greve".
As negociações diretas não
estáo freqüentes como na semana passada com encontros
diários entre empregados e
empregadores — mas mesmo
assim as duas partes aguardam modificações nas propostas. Os banqueiros classificam a dos bancários como
"a antiacordo porque acarretaria um aumento de 200r<> na
folha dc pagamento" e os
bancários têm assembléiageral dia 12.

Embora o texto principal
desse acordo já esteia rubricado pelas duas partes, sua
execuçáo depende ainda de
três anexos, que vão disciplinar os problemas de imigraçáo. questões aduaneiras e
trafego rodoviário, e que deverão ser negociados por via
diplomática com assistência
do DNER. Receita Federal e
DPF.

Asma é agressividade reprimida
Salvador — "No plano
emocional, a asma infantil é
reconhecida hoje como uma
situação depressiva, na qual
a criança não consegue exteriorizar a agressividade, que
fica então dirigida para dentro de si mesma", afirmou
nesta capital, o psiquiatra
Haim Grunspum. de São
Paulo.
O psiquiatra falou sobre

Distúrbios Psicossomaticos
na Idade Evolutiva, ontem,
no 5o Congresso Brasileiro de
Neuropsiquiatria Infantil. Ele
explicou que hoje. ao contrario do que se fazia até há
alguns anos. em lugar de dar
tranqüilizantes a crianças asmáticas, se administra, fora
da crise, medicação antidepressiva. que facilita a exteriorizaçáo da agressividade.

NEGOCIAÇÕES
"Nós negociamos uma semana, de 2" a 6" feira e ele
não arredou um centavo",
afirma o presidente do Sindicato dos Bancários, acrescentando que "o pior é que
sequer aceita discutir 17 dos
20 itens de nossas reivindicações, como criação de creches, auxilio de CrS 1 mil 500
para alimentação e um abono de cinco dias de falta,
anual, para cada bancário".
Os banqueiros apresentaram proposta de aumento cscalonado, começando com
601 para os que recebem até
dois salários mínimos; 551
até quatro salários mínimos;
5091 até oito; 47,51 até 10 e
45% para além de 10 salários
mínimos atuais. O piso salarial, atualmente dc CrS 2 mil
600, para os banqueiros poderá subir para CrS 3 mil 450 e
concordam com o anuènio de
288'/,.
DEFINIÇÃO NO SUL

Paulistas querem conquistar UNE
Essa continuidade dá à
UEE-SP. segundo seus diretores, "uma posição referênciai" na formação das chapas
que deverão concorrer as eleições para a UNE — as primeiras desde 1966 — marcadas
para outubro. A chapa apoiada pela entidade está sendo
apoiada por setores universitarios paulistas como a favorita.

Sào Paulo — A confirmação
da vitória da chapa Voz Ativa
nas eleições da União Estadual dos Estudantes de Sâo
Paulo é encarada por universitários como afirmação da
posição conseguida pela entidade paulista no Congresso
de Reconstrução da UNE. em
Salvador. As tendências da
chapa sáo praticamente as
mesmas da diretoria anterior.

Projeto equipara idade limite
Brasília — O Senado aprovou ontem projeto-de-lei que
eleva de 35 para 50 anos a
idade limite para inscrição
em concurso público ou provas de seleção destinadas ao
ingresso nos cargos ou empregos das empresas públicas
e das sociedades de economia
mista compreendidas na administraçào indireta da
Uniáo.

Fiinai cuida de

O projeto, que é autoria do
Senador Humberto Lucena
iMDB-PBi. ira agora à Camara dos Deputados. Seu objetivo é equiparar as condições
da idade de ingresso na função pública, que já sáo de 18
(mínima) e 50 anos (máxima)
às empresas públicas da administraçào indireta.

Parque Yanomani

Brasília — A Funai deverá
-.encaminhar, dentro de 60
.dias, ao Chanceler Saraiva
Guerreiro, relatório sobre
proposta para criação do Parque Indígena dos Yanomani
— o maior grupo indígena
existente na América Latina
(8 mil 400 só no Brasili — que
, abrangerá 6 milhões 400 mil
¦ hectares, entre o Território de
Roraima e a Venezuela.

A informação foi prestada
pelo presidente da Funai,
Adhemar Ribeiro da Silva,
em exposição sobre política
indigenista brasileira aos alunos do Instituto Rio Branco.
Os Yanomani habitam área
rica de minérios, segundo
prospecçóes do Projeto Radam. na serra do Surucucu, e
da Companhia Vale do Rio
Doce.

Congonhas já está saturado
"

Sào Paulo — O Aeroporto
de Congonhas, que este ano
' deve atingir movimento de 6
milhões de passageiros, en•frenta problemas de saturação e não tem condições para
suportar o crescimento do
•tráfego aéreo nos próximos
quatros anos icerca de 18% I,
prazo para o início de operaçáo do novo aeropono metropolitano. em Cumbica.

A transferência a curto prazo da aviaçáo de pequeno
porte para o aeroporto de
Jundiai é uma solução provisória em estudo pela comissão encarregada do problema
aeroportuário, a fim de evitar
o agravamento das atuais dificuldades. A aviação de pequeno porte representa quase
um terço rio movimento de
Congonhas.

Economista denuncia as elites
Salvador — "Um dos empecilhos para a adoção de um
modelo de desenvolvimento
que atenda as necessidades
reais do povo brasileiro são as
chamadas elites consulares.
que atualmente detém o controle da política econômica,
impõem ao resto da populapadrões e costumes invia• çào
veis e adotam unia política
. salarial de achatamento."

A acusação é do economista Rómulo de Almeida e foi
feita em palestra para a Associaçào dos Dirigentes Cristâos de Empresas. Seção da
Bahia. Ele disse ainda que a
elite dominante obriga um
padrào de consumo às massas. que as marginalizam cada vez mais. levando-as a gastar com supérfluos.

Ensino agrícola terá prioridade
Aracaju — O Ministro da
Educaçào. Eduardo Pórtella.
anunciou que "o MEC vai dar
prioridade ao ensino agrícola,
com o objetivo de acompanhar a política econômica do
Governo de crescimento do
campo". A afirmação foi feita,
nesta capital, ao abrir o 6o
Encontro Nacional de Diretores e Técnicos de Estabeleci-

mentos de Ensino Agropecuãrio.
O Ministro criticou o ensino
realizado
profissionalizante
no país. "O que se fez até
"não
hoje" — disse —
passou
de experiência irrelevante,
apesar dos esforços das escoIas técnicas e escolas agrícoIas. que viviam sem recursos".
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Porto Alegre — Em assembléia-geral no final da tarde
de hoje, cerca de 23 mil bancários de todo o Estado vão
decidir sobre a deflagração
de greve a partir de amanhã,
dependendo apenas da contraproposta patronal, já que
a classe pleiteia aumento salarial de 861 e retroação do
dissídio de novembro para
setembro, entre outras reiv indicações.
Embora exista a ameaça de
paralisação, pois os"embancaestarios se consideram
do de greve", esta situação
ainda não provocou uma corrida aos bancos por parle dos
clientes, segundo disse ontem o presidente da Associação de Bancos, Sr Alfredo
Melo, embora o movimento
tenha sido superior aos normalmente registrados nas segundas-feiras.

Porto Altgr»
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As professoras de Io grau do Município de Petrópolis
resolveram paralisar suas atividades, a partir de hoje,
ate que a Prefeitura pague seus salários — três meses —
atrasados. A municipalidade deve às mestras CrS 9
milhões.
Hoje. às 17h. as professoras farão uma concentraçào
em frente ao prédio da Prefeitura para reivindicar os
salários em atraso. Elas denunciaram ontem que foi feito
o pagamento dos professores do Liceu Municipal de
Petrópolis, pois o Prefeito espera contar com a participaçào destes e de seus alunos nos desfiles do dia 7 de
Setembro.

Chagas pediu punição
de entidades
Brasília — O Presidente Joáo Figueiredo disse ontem, em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal,
que o decreto suspendendo as atividades de três entidades de professores no Rio do Janeiro foi assinado em
atendimento a um pedido feito pelo Governador Chagas Freitas. As informações do Palácio do Planalto
servirão para instruir o julgamento do mandado de
segurança requerido pelos professores do Estado que
pretendem anular o decreto presidencial.
Junto ao oficio, o Presidente da República anexou a
Governador do Rio de Janeiro solicicópia do telex do "na
defesa do interesse público e na
tando a medida
preservação da ordem constitucional vigente, estabelecida no Artigo 167 da Constituição", que proíbe greves
nos serviços públicos essenciais. As informações do
Presidente da Repúhlica já foram remetidas ao Procurador-Geral da República para emissão de seu parecer.

RESOLVE:
"Declarações
de Venda" relativas
Art. 1o — Acolher registros de
à exportação de caie verde, em gráo cru. ou seu equivalente em
torrado ou torrado moido. a partir de 04 ae setembro de 1979.
inclusive, para embarques de lCl a 30 de novembro de 1979, aos
seguintes preços mínimos, por libra-peso
PARA MELHOR, BEBIDA
a) - CAFÉS DO TIPO 6 (SEIS)
"RIO-ZONA",
EMBARCADOS
ISENTA DE GOSTO
PELO PORTO DE SANTOS (SP)
USS 2.05 (dois dólares e cinco centavos), ou o equivalente em outras moedas;
b) - CAFÉS DO TIPO 7 (SETE) PARA MELHOR, BEBIDA
"RIO-ZONA",
EMBARCAISENTA DE GOSTO
DOS PELOS PORTOS DE PARANAGUÁ (PR),
RIO DE JANEIRO (RJ), VITORIA (ES), SALVADOR/
ILHÉUS (BA) E RECIFE (PE)
USS 2.90 (dois dólares), ou o equivalente em outras
moedas;
DO TIPO 7 (SETE) PARA MELHOR, BEBIDA
O - CAFÉS
"RIO-ZONA",
EMBARCADOS PELOS PORTOS DO
RIO DE JANEIRO (RJ), VITÓRIA (ES), SALVADOR
ILHÉUS (BA) E RECIFE (PE)
USS i ,90 (um aolar e noventa centavos), ou o equivalente em outras moedas,
d) - CAFÉS DO TIPO 7 8 (SETE OITO) PARA MELHOR, DA
VARIEDADE ROBUSTA CONILLON, EMBARCADOS PELOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO (RJ),
VITORIA (ES) E SALVADOR/ILHÉUS (BA)
— USS 1,80 (um dólar e oitenta centavos), ou o
equivalente em outras moedas
Art 2: — Fixarem USS 137,00 (cento e trinta e sete dólares), ou
o equivalente em outras moedas, por saca de 60.5 quilos brutos,
a Quota de Contribuição sobre a exportação de café verde ou
aescafemado. em grão cru, ou 48 quiios de torrado ou torrado e
moído, para as operações cujos registros venham a ser acolhidos
pelo Instituto Brasileiro ao Café. a partir de 04 de setembro de
1979, inclusive, para embarques no período indicado no Artigo
Io
Art 3C — Estender às operações registradas a partir de 04 ae
setembro de 1979. para embarques no período de 01 a 30 de
novembro de 1979. inclusive, os benefícios da Resoiuçáo n:
-1579, de 06 de aonl de 1979. observadas as alterações
constantes do Artigo 1:, aas Resoluções ncs 1879 e 21 79. ae
27 e 30 de abril de 1979. respectivamente
Parágrafo Único' Para os registros referentes a embarques entre
13 e 30 de novembro de 1979. a garantia
cobrira a aiferença entre o Preço Mínimo de
Registro no dia do registro e o Preço Mínimo
no dia do embarque, assim como a diferença
entre o Preço Mínimo no Oia do embarque e o
Preço Mínimo de Registro no trigésimo dia a
contar da data do embarque, inclusive.
—
4r
Às operações de exportação de café despoipaao,
An.
registradas a oarfr de 27 de julho de 1979. para embarques de 1°
a
de outubro 30 ae novembro de 1979. inclusive, serão assegurados os benefícios da Resolução n° 46 79 de 29 de iunhõ de
Art 5" — Manter inalteradas todas as aemais aisoosições aue
nào colidirem com as da presente Resoiuçáo
Brasii'a (DFi 03 ae se'embro de 1979
OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
PRESIDENTE
(P

Ibnate
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1 Vigilantes gaúchos exigem em passeata na
cidade aumento do salário para CrS .5 mil

Vigilantes reúnem
400 em Porto Alegre

Greve cm Petrópolis

O Presidente do Instituto Brasileiro do Café, no
uso de suas atribuições legais e na conformidade do
que dispõe a Lei n° 1.779, de 22 de dezembro de
1952,

1° Caderno

Porto Alegre — Ao referirse. ontem, à questão das greves. o Cardeal Vicente Scherer afirmou que "amplos estratos da população se sentem cansados de sofrer e es"a simples eleperar". e que
vação de salários nào passa
de uma solução de emergència, que nào cura os focos
geradores dos desequilíbrios
sociais", o que só será alcan"reformas de estruçado com
turaçào político-social no
pais e no mundo".
Para o Cardeal, é
"avivar á consciência preciso
de todos para a compreensão da
gravidade dessa situação e as
conseqüências que acarretariam a cegueira ou a indiferença, nesta hora decisiva, de
inarredável transformação"
Aconselhou os assalariados,
"moderar e conter
porém, a
suas exigências em limites razoáveis e possíveis de serem
atendidos".

esquisa no Rio

RESOLUÇÃO N° 61/79

_i

D Vicente pene
mais reformas

Foto dt João Onofrto
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Rádio e TV

O Prefeito Israel Klabin informou ontem que está
estudando uma fórmula especifica para o problema das
faltas dos professores municipais durante a greve do
magistério. Segundo ele. devido a legislação diferente, a
Prefeitura náo pode agir como o Governador Chagas
anistiando as faltas.
Freitas,
"Fizemos
um levantamento, em todos os DECs
(Distritos de Educaçào e Cultural para saber o que os
professores preferem e esperam do nosso Governo com
relaçào ao problema", contou, "e junto com a Secretária
Lucy Vereza levaremos amanhã inojei ao Governador as
conclusões desta pesquisa". Acrescentou que, embora
náo seja possível tomar decisão idêntica à do Estado, a
solução da Prefeitura "terá. no fundo, os mesmos
efeitos".

4/9/79

professores

Os dois secretários compareceram à Escola Rubem
Berta. em Bangu. para entregar os primeiros aparelhos
rádio e televisão doados pela Varig para a campanha
de
"Uma
Televisão e um Rádio em cada Escola", lançada
há três meses pela Secretaria Estadual de Educação.
Lucy Vereza disse que recebia com muita alegria a
do Governador de abonar as faltas, mas ressaldecisão
vou: "O município sempre teve condição de legislar, mas
sempre é necessária uma consulta.
Arnaldo Niskier aproveitou a ocasião para anunciar
de fazer algo novo em relaçào
a intenção da Prefeitura
"Antes
da minha posse perguntei
ao ensino de 2" grau:
ao Presidente Figueiredo o que pretendia fazer pela
educação. Respondeu que queria preencher o vazio
entre o T e o 3" graus. Agora, estamos muito próximos
de anunciar o lu curso de estudos pós-secundários, em
Angra dos Reis."
Nos cursos de estudos pós-secundários. o jovem que
se forma no 2" grau tem 720 horas de aulas adicionais
(um anoi para se formar técnico especialista em alguma
coisa. No caso de Angra poderia ser energia nuclear; no
Rio. poderia ser processamento de dados.
Arnaldo Niskier vai deslocar hoje a Secretaria de
Educação
para Angra, que considera um Município
típico: "Possui grandes indústrias mas a educação não
tem nada a ver com o que está se passando lá. O 2o grau
é deficiente e os técnicos de nível intermediário estão
sendo formados em Santa Catarina."
Citando Anizio Teixeira, disse que o ensino de
segundo grau deve ser o ensino deste século, como no
o impulso foi para o de Io grau. —
final
"Não do século passado
podemos construir uma sociedade mais justa, mais
democrática e mais livre só formando bacharéis."

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

1979

Telefone pard
264 6807
e faca uma assinatura do
JORNAL DO BRASIL

O Governador Chagas Freitas deve assinar hoje
decreto que abona as faltas dos professores durante os
22 dias de agosto, período em que o magistério estadual
e municipal permaneceu em greve. Determinará ainda
de
que os mestr. s compensem em dezembro o número
aulas equivalentes aos 180 dias de aula do ano letivo.
Arnaldo
A informação foi prestada pelo Secretário
Niskier. e a Secretária Lucy Vereza afirmou que o
Município depende de um grupo de trabalho composto
por regentes de turma, grevista e não grevista, que
tentam desde quarta-feira passada encontrar as soluçóes para as dificuldades pedagógicas causadas pela
greve.

greve dos

Terço-feira,

D

Porto Alegre — Sob a palavra dc ordem de "Queremos
cinco mil" e aos gritos de
"Um, dois, três,
precisamos
de vocês", cerca de 400 vigilantes realizaram, ao final da
tarde de ontem, uma passeata pelo Centro da Cidade,
sem incidentes. A Brigada
Militar reforçou o policiamento na área próxima à
Praça da Matriz, impedindo
o acesso à Assembléia Legislativa ou ao Palácio Piratini.
Após rejeitarem a contra-a
proposta dos empresários, os
guardas particulares de vigiláncia, que estavam concentrados na sede do Sindicato
da Indústria do Vestuário,
saíram em passeata pela Rua
Pinto Bandeira, atingindo a
Rua Fernando Machado e depois a Av. Borges de Medeiros.
CONTROLE
Os soldados do 9' BPM
orientavam o Trânsito, permitindo a passeata, cujos
participantes eram aplaudi-

SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO DE 1o e 2° GRAUS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

Cursos
Intensivos

ASSEMBLÉIA GERAL

Setembro 79
ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 2' e 4' aas 19 a? 21
De 24 Q9 a 17 10 - CrS 2 800 00
ESTATÍSTICA APLICADA 2' a 4' aas 19 as 21
De 24 09 a 22 10 - CrS 3 200 00
TRANSAÇÒES E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS 2' e 4' das
19 as21
De 24 09 a 17 10 - CrS 2 800.00
CONTROLE DE QUALIDADE 3' e 5J aas 19 as 21
De 25 09 a 23 10 - CrS 3 500.00
ANALISE DE SISTEMAS 3* e 54 das 19 as 21
De 27 09 a 23 10 - CrS 3 200.00
MERCADO DE CAPITAIS 3» e 5" das 19 as 21
De 2509 a 18 10 - CrS 3 200.00
Informações e Inscrições: IBRATE
INSTITUTO BRASILEIRO DE TREINAMENTO ESPECIALIZADO
Av Rio Branco. 156 gr 2225 (Ed Avenida Central

Teis 243-0266 — 286-4593 - 256-0339

dos por moradores de ediflcios e transeuntes, inclusive
os alunos do Colégio Pio XII,
na Rua General Auto, que
estavam em intervalo de
aulas.
Na Rua 7 de Setembro, onde se concentram estabelecimentos bancários, a passeata
seguiu em direção ao Sindicato do Vestuário, onde deu
por encerrada a manifestaçào, sem discursos ou comicios, e com aplausos dos grevistas "à valorosa Brigada
Militar".
Nas primeiras horas da
manha, cerca de 30 piquetes
de vigilantes se espalharam
nas principais ruas do centro, esvaziando os pneus dos
caminhões que transportam
valores aos bancos e ganhando novas adesões. A empresa
mais atingida foi a Transporte Sul. A greve, que no seu
terceiro dia teve a participaçào de 6 mil vigilantes em
todo o Estado, poderá atingir
hoje os 12 mil vigilantes que
compõem a categoria.

INCONFORMIDADE
Em A Voz do Pastor, ontem, D Vicente lembrou que a
Semana da Pátria oferece
"oportunidade de nos quêstionarmos sobre a colaboraçáo que os interesses da naçào exige de cada um de nos.
nesta fase de modernização
social"
política, econômica e"as
lidePor isso. exortou
ranças e classes de maior influència e responsabilidade a
compreender que se estào esgotando as reservas e paciència e conformidade das massas populares carentes dos recursos indispensáveis à sua
subsistência" Os assalariados. por sua vez. acrescentou,
"devem entender
que a sucessào continuada de greves pode levar a um agravamento
da situação. Nenhuma economia. nenhum Governo se afirma e consegue promover o
progresso e o bem coletivo
sem ordem, segurança e normal Intensidade das atividades produtivas".
D Vicente considera que "o
ideal consistira em que as
empresas e as instituições,
que têm a seu serviço o concurso de assalariados, se antecipem às exigências justas,
concedendo aumentos que as
necessidades de manutenção
condigna dos empregados pedem e reclamam".
Entretanto, continuou, "a
simples elevação de salários
náo passa de um paliativo,
que traz o necessário alivio
mas não afasta e cura os focos
geradores dos desequilíbrios
sociais e a desproporção entre a remuneração e o custo
de vida. Isso deverá obter-se
pela alteração e reformas da
estruturação político-social
no pais e no mundo".
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O Sindicato dos Estabelecimentos ae Ensino ae 1" e 2'
G'aus. convoca todo; o? associados para uma Assembléia Gerai
Extraordinária a ser -eaiizada no dia 5 oe setemoro de 1979 as
15 noras na MABE iModerna Associação Brasileira de Ensmoi a
Rua Riachuelo n' 124 com a segu nte agenda
Acordo saiar.a1
-- Assuntos Gerais
Ro ae jar-ero 31 de agosto de 1979
NEWTON SANTIAGO
Dres:dP"te
|°

MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMERCIO
INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

RESOLUÇÃO N° 62/79
O Presidente do Instituto Brasileiro do Café. no
uso de sua atribuições legais e na conformidade do
que dispões a Lei n° 1 779, de 22 de dezembro de
1952,

RESOLVE:
BANCO CENTRAL DO BRASIL

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
DE RECURSOS MATERIAIS
COMUNICADO DEMAP NQ 320
O BANCO CENTRAL DO BRASIL comunica que
fira realizar a TOMADA DE PREÇOS DEMAP NP 79/28,
cujo EDITAL a»im ia resume:
OBJETO: Fornecimento e instalaçío de sistema de ar condicionado nas dependências do Banco Central, na
Avenida Rio Branco n° 30, Rio de Janeiro (RJ), sob
regime de empreitada por preço global.
DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTAS: Serão recebidas no
dia 21.09.79, as 10:00 horas, na Avenida Presidente
Vargas n° 84, 69 andar, tala 609, Rio de Janeiro(RJ).
HABILITAÇÃO: As firmas interessadas poderio inscreverse no Serviço de Registro de Fornecedores do Banco
Central até o dia 13.09.79.
COPIA DO EDITAL E INFORMAÇÕES: Diariamente, no
seguinte endereço:
- Avenida Presidente Vargas np 84 - 39 andar - sala
308, Rio de Janeiro (RJ) - das 10:00 ás 1630horas.
Rio de Janeiro (RJ). 30 d» agosto de 1979
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

'
'Declarações
Ar; 1'--Acolher'egisuosae
oe venda re;at'vas
a e\oortaçáo ae café solúvel a paru de 04 de setemoro oe 1979,
inclusive oara emparaues dessa oata até 30 de lovempro oe
1979. aos seguintes preços -nimmos. por livra-peso
"Spray-Dried"
ai Qualidade
>jSS 4 75 (quatro doiares e setenta e emeo centavos).
ou o equivalente em outras moedas,
"Freeze-Dried"
oi Qualidade
USS 5.35 (cinco dólares e trinta e cinco centavos), ou o
equivalente em outras moedas
Art 2: — Fixar as seguintes Quotas de Contnpuiçào. por ubra
peso. sobre a exportação de café solúvel. para as operações
cujos registros venham a ser acolhidos pelo instituto Brasileiro
do Café a part^ de 04 de setembro de 1979. para embarques no
oenooo -ndicado no Artigo r
i — Qualidade "Spray-Dried"
uSS 1,85 lum oolar e 0'tenta e c>nco centavosi. ou o
equivalente em outras moeaas,
"Freeze-Dried"
II — Qualidade
USS 1.75 (um ooiar e setenta e emeo centavos), oj o
equivalente em outras moedas
Art 3: — Estender as operações registradas a partir ae 04 ae
setembro de 1979 inclusive, os benficios aa Resoiuçáo n° 1579.
oe 06 ae abril de 1979 ooservadas as alterações constantes do
Artigo Io, oas Resoluções n;s 18 79 e 21 79. de 27 e 30 de abm
ae 1979. respectivamente
Parágrafo Único Fará os registros referentes a embarques entre
Io de outubro e 30 de novembro de 1979. a
aarant-a cobrirá a diferença entre o Preço
fvlinimo de Registro no dia do registro e o
Preço Mínimo no dia do embaraue assim com
a diferença entre o Preço Mmimo no dia oo
embarque e o Dreço Mínimo de Registro no
tngesimo aia a contar da data do embarque.
inclusive
Art 4: — Manter naiteraüas todas as der ais disposições sopre
a exportação de café solúvel, due não colidirem, com as aa
presente Fiesoiuçao.
Brasília IDF] 03 de setemoro de 1979
OCTAVIO RAINHO DA SILVA NEVES
PRESIDENTE
IP

JORNAL DO BRASIL

D

Terça-feira, 4/9/79
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INTERNACIONAL

Io Caderno

Furacão mata 2 mil nas Antilhas e atinge costa dos EUA
São Domingos, Miami,
Palm Beach, Key West e Washington — O furacáo David,
que deixou um saldo de quase 2 mil mortos na regiáo das
Antilhas — mais de 1 mil no
Sul da República Dominicana e mais de 700 na Ilha Dominica — atingiu na noite de
ontem o litoral de Flórida,
causando devastações em cidades desde Palm Beach até
Cabo Canaveral, com ventos
de até 130 Km por hora, que
logo se desviaram, entretanto, para o Norte.

Sôo Domlngot/Fotfl áa

O Centro Nacional de Furacoes, em Miami, colocou toda
a penlsula norte-americana
em estado de alerta — as
praias se encontravam repletas de turistas pelo feriado do
Dia do Trabalho. Mais tarde
relaxou o alerta para a regiáo
entre Fort Lauderdale e Key
West, mantendo-o para Jacksonville, mais ao Norte. Milhares de pessoas foram acolhidas em centros de refugiados, enquanto outrs tentavam deixar rapidamente a região.
CATÁSTROFE
DOMINICANA
Autoridades dominicanas,
num levantamento inicial,
calcularam em 650 o número
de pessoas mortas no Sul do
pais — posteriormente a cifra
foi estimada em mais 1 mil —,
parte mais afetada. Mais de
300 eram habitantes do povoado de Villa Ocoa, na província de Azua, tragadas pela
súbita enchente do rio Yaque
do Sul. O Diretor Geral da
Defesa Civil, Pedro Justiniano Polanco, qualificou a situaçáo de "catastrófica e caótica", depois de sobrevoar o
país com o Presidente Antonio Guzmán. A maioria das
.odovias e ferrovias foi destruída e os prejuízos se calcuIam em mais de 100 milhões
de dólares. As ordens sáo para que se enterrem os cadáveres o mais perto possível de
onde forem encontrados, a
fim de evitar pestes. Alimentos e socorros estão sendo enviados por helicópteros, único meio de atingir as regiões
assoladas.
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Na pequena ilha independente de Dominica, nas Antilhas, morreram no minimo
700 pessoas, segundo a Televisáo Francesa. O centro do
furacão passou por ali. A mesma fonte informou também
terem sido destruídos os canaviais e a frota pesqueira,
que sustentam a economia do
pequeno novo país, flanqueado pelas ilhas francesas de
Guadalupe e Martinica. onde
nâo houve grandes danos.

Radiação impede
Pioneer de saber
se Titã tem vida

UM

no
Ventos a 240km/h destroçaram o distrito dominicano de Gauley

Até domingo e ontem pela manhã a
situação na Flórida era de grande tensáo. O Governador Bob Granam ordenou a evacuação dos quatro condados
mais expostos e solicitou lei de eme.'
gência com poderes extraordinários, entre os quais o de confiscar propriedades
privadas. A polícia foi autorizada a forçar a retirada de pessoas que se negassem a fazê-lo. Na manhã de domingo
ocorreram brigas entre pessoas que tentavam embarcar nas estações ferroviarias ou abastecer-se de gasolina nos
postos. Calculava-se então que o furacão David chegaria à Flórida no amanhecer de segunda-feira. A Guarda Nacional foi requisitada para auxiliar a
retirada e manter a ordem.
A tensão diminuiu quando o Centro
Nacional de Furacões relaxou o alerta
para várias áreas, anunciando o desvio
da rota do David para o Norte. Neil
Frank, diretor do Centro, informou que
ele provavelmente seguiria paralelamente à costa, devendo atingir o litoral
da Carolina do Norte amanhã, ainda
com ventos muito fortes. O cancelamento do alerta para Fort Lauderdale e Key
West permitiu que vários milhares de

pessoas voltassem às suas casas nas
praias, depois de passar a noite em
centros de refugiados.
Pela manhã, o furacão, que se desloca à razão de 19km por hora, tiha o seu
centro a uns 72 km a Sudoeste de Palm
Beach, depois de passar durante a madragada pela Bahamas, assolando a Capitai — Nassau — com ventos de 125
Km/h. Eles chegaram a ser sentidos em
praias de Miami, a 112km/h, nas primeiras horas da manhã, provocando grandes vagas no mar. Os vôos foram suspensos em Miami, Fort Lauderdale e
West Palm Beach, enquanto navios se
dirigiam para alto mar, mesmo sem
passageiros, a fim de escapar ao furacão. Os habitantes de Cabo Canaveral
receberam ordens de evacuar a área.
Em Washington, o Presidente Jimmy
Carter declarou, ontem. Porto Rico como zona de desastre, por solicitação do
Governador da ilha, Carlos Romero, o
que permitirá entrega de ajuda federal
americana ao Estado livre associado.
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Chame agora mesmo um Representante ou Revendedor Nec.
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A decisão é sua: você pode comprar um
GF 661 da Philips por causa dos 30 watts
de potência, amplificados com o maior
rigor técnico.
Ou pelos filtros do tipo scratch e
rurnble, que purificam iiicrivelmente o
som. Ou pela possibilidade de se acoplar
ao GF 661 outros módulos de som, como
sintonizador e tape-deck;
Ou ainda pelas duas caixas acústicas
que já acompanham o aparelho.
Mas nós achamos que você vai querer
mesmo comprar um GF 661 é pelo
milagre de o eletrofone reunir tudo isso e
ainda ser um aparelho extremamente
prático de se manejar.
Veja so. Para ligar ou desligar, pôr em
ação os filtros de scratch e rurnble ou
passar de uma fonte de sinal para outra
(do toca-discos para o gravador, por
exemplo) basta um simples apertar de
tecla.
Qicl E se acende uma luzinha no painel.
E se você quiser saltar de uma faixa do
disco para outra, sem problemas, também
pode. Basta acionar unia pequena
alavanca, que a agulha sobe e qepois
desce com a maior delicadeza deste
mundo.
Seja qual for o seu temperamento, vá
conhecer o GF 661 da Philips.
Ele agrada em cheio aos rorr^ticos,
sensíveis e principalmente àquele pessoal
de espírito muito prático.

PHIUPS
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Peço a palavra.
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Não vou fazer discurso. Vou apenas abrir um parêntese
na conversa sobre KS para dar as informações mais
importantes para você escolher o melhor equipamento
telefônico
telefôr
para sua empresa, escritório ou consultório.
1) Existem diversas marcas de KS, mas apenas
uma está alguns anos na frente: Nec. 2) O KS Nec
é o único que funciona eletronicamente, programado como um computador. 3) Oferece viva-voz
e música FM na retenção, sem necessidade
de adaptações ou acessórios. 4) É o único KS que toca
música ambiente. 5) Tem sigilo programável.
6) Permite conversação simultânea.
OjkfE^aO
7) Tem lâmpadas de neon. 8) Em síntese, fW JK ^
è o mais avançado e completo KS do
KEY-SYSTEM
mercado brasileiro. 9) Pode comparar.
RABX
""—"l~~~
10). Tenho dito.
¦¦'*!':%IWW^lÉwHBr

O melhor deste sofisticado conjunto de som
é que você não precisa de carteira de habilitação para lidar com ele.
WÊÊfÊÊÊÊSPWBVKa
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\Numa prova de arrancada, durante o qual o carro de um dos,
competidores desgovernou-se e explodiu ao bater na mureta de
proteção da pista, um pedaço da tomada de ar atingiu na cabeça
o cinegrafista Joe Rooks — que filmava a corrida — matando-o
instantaneamente. O piloto do carro nada sofreu

Mais Pioneer
"Caderno
B"

Flórida entra em
lei de emergência
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Mountain View, Califórnia — A radiação
solar impediu que a NASA recebesse a transmissão de dados da espaçonave Pioneer-11
sobre as possibilidades de vida na lua de
Saturno, Titã, satélite maior do que o planeta Mercúrio. Agora só as naves Voyager-1 e 2
poderão desvendar o mistério quando chegarem a Saturno em 1980 e 1981.
A questão chave sobre Titã é se a superfície do satélite se encontra acima da temperatura de congelamento, com calor suficiente para a existência de organismos vivos. As
leituras de raios infra vermelhos dariam as
temperaturas e suas variações nas altas nuvens de Titã. Desta e de outras informações,
os cientistas poderiam ter obtido as conclusoes a respeito das condições da superfície.
Dessas leituras a NASA poderia também
ficar sabendo se a atmosfera do Titã é tão
densa como a de Vênus ou se é rala como a
de Marte, onde já foi descartada a presença
de vida. O diretor do Projeto Pioneer, Charles Hall, disse que a nave teve apenas 15
minutos para obter os dados necessários
sobre a temperatura. Mas o Pioneer conseguiu obter outras informações sobre o satélite, tirando inclusive fotos que mostram diferenças de cor no Titã, maior que a lua da
Terra. Em Saturno, a nave descobriu novo
anel — o F — e deu novas informações sobre
o interior do planeta, que se encontra em
sexto lugar a partir do Sol e o segundo maior
do Sistema Solar. O Pioneer se afastou ontem 2,2 milhões de km de Saturno e se
dirigia à trajetória que a tirará do Sistema
Solar em 1993.
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W.p.P-eíiflente E*6Culivo
Editor. Walter Fontoura
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F do Nascimento Bmo

Diretora-Presidente

Condessa Pereira Carneiro

Direto'. Bernard da Costa Campos
Diretor lywal Salles

Sinal de Maturidade
Dcsrlo a posse do Governo Figueiredo, o Brasil
adota uma nova conduta diplomática diante dos
interesses que estão em jogo em Itaipu. O Governo
passado, em seu final, com o inesperado anúncio de
instalação de duas turbinas adicionais, conseguiu
apenas levar mais água para o moinho da divergência entre a Argentina e o Brasil quando já estava
próximo o acordo completo.
A surpreendente e desnecessária demonstração
imperial por parte do Brasil acabou sendo um
desrespeito para com a nação argentina. O episódio
foi, aliás, o ponto culminante de um estilo de
política externa que alimentava com atritos o culto
da auto-estima autoritária.
Os indícios de que os entendimentos tripartites
estão de novo próximos espelham a volta à racionalidade. Aliás, nunca ficou devidamente explicada a
razão da intempestiva posição brasileira. Logo
depois o regime começou a abrir-se, e o novo
Governo encaminhou a questão para o nível da
ronciliação de interesses. Ultrapassamos a fase das
previsões.
O Governo brasileiro conseguiu esvaziar a falsa
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impressão de prepotência imperial. Agora é a vez
da Argentina. 0 Brasil tornou-se credor de um
gesto de idêntica proporção política por parte da
Argentina. É oportuno que os argentinos se mostrem despojados de prevenções, tanto em relação às
antigas, também improcedentes, quanto às que
resultaram da insensatez tardia manifestada no
episódio das turbinas.
Faz saber o Governo brasileiro que está dispôsa
esquecer a instalação das duas turbinas em
to
troca de um acerto que compatibilize as usinas de
Corpus e Itaipu, É o suficiente.

™

Trapézio no Abismo
É fora de qualquer dúvida que o bipartidarismo não oferece saída política. A abertura do regime
não muda unia situação de desconfiança que vem
da própria origem do bipartidarismo: foi um ato do
arbítrio que acabou com os antigos Partidos. E os
dois que tiveram licença para funcionar em lugar
deles foram criados pelo mesmo arbítrio. Desde 65
é sabido que o regime só admite a hipótese de
vitória do MDB cm tese. Na prática se reacendem
prevenções.
Sc era inadmissível a hipótese de alternância
do poder quando o regime se sustentava com o
poder de arbítrio, parece (pie o fato de se restaurar
a eleição direta não será suficiente para remover a
desconfiança.
O Sr Olavo Setúbal, (pie está tomando posição
ativa na construção de um novo quadro partidário,
observa que, sem a liquidação do bipartidarismo, a
alternativa acabará sendo a eleição de uma Assembléia Constituinte.

Ora, o MDB já mudou de posição várias vezes.
Por princípio é a favor do pluripartidarismo. Neste
momento, porém, é contra. Declara-se a favor da
democracia primeiro.
É frágil a unidade sustentada pelo MDB e falsa
sua reivindicação de uma Constituinte. Pois para
que isso se pudesse realizar seria necessário dissolver o atual Congresso. E se houver a eleição de uma
Assembléia Constituinte, com apenas a Arena e o
MDB, seria de novo a própria crise de confiança de
64 com outros personagens.
Toda a questão se resume, portanto, em sair da
desconfiança. A prioridade é para a abertura do
quadro partidário, a fim de que a alternância do
poder possa ser a premissa de um regime democrático. O principal obstáculo a isso é o bipartidarismo, que hoje se sustenta no espetáculo de unidade
acrobática, de sentido suicida, promovido pelos
dirigentes do MDB em trapézio sobre o abismo.

Debate Anacrônico
0 festival político que se vem desenrolando cm
Havana sob o signo geral (e formal) do não alinhamento tem algo a ver com os velhos Studebaker que
ainda circulam pela Capital cubana.
Nos idos de 1961, com efeito, quando Tito e
Nehru, entre outros, deram a partida ao movimento não alinhado, dois temas capitalizavam a preocupação dos fundadores: o fim do colonialismo e a
deterioração das relações de troca, do intercâmbio
econômico, entre países ricos c países em desenvolvimento.
Passados 18 anos desse primeiro impulso, o
colonialismo é uma relíquia bárbara, embora cicatrizes ainda existam um pouco por toda parte.
Quanto ao segundo ponto, há casos numerosos de
países mais pobres que estão adquirindo, pela
dinâmica do comércio internacional, paralela à
dissolução da polaridade excessiva que existia no
terreno político, progressiva participação no jogo
econômico — bastando lembrar, neste sentido, que
do núcleo fundador do movimento não alinhado
surgiram países que detêm, hoje, a chave de ouro
do petróleo.
A dissidência chinesa fragmentou o bloco sócialista. No mundo ocidental, fenômenos igualmente
vigorosos como o gaulUsino deram fim à política de
alinhamento automático. 0 próprio Marechal Tito.
patriarca do movimento, c hoje um respeitável
dirigente que daqui a um mês estará hospedando o
FMI em Belgrado
Entre tantas ino-ações, só a ilha fidçlista
r«rece ainda aterrada a um tnauiqueísmo característico da guerra fria, e enquanto o não aiinhamcnto deixou de ser a opção heróica de 1961 para
tornar-se um modo natural de encarar o cenário

internacional, de tirar partido de oportunidades
oferecidas pelo próprio confronto entre os centros
mundiais de poder, a Cuba de Fidel apresenta a
proposta sui generis de que o não alinhamento
corresponda à adoção, na prática, do patrocínio
soviético.
A proposta seria totalmente esdrúxula não
fossem as peculiaridades da ilha castrista. O regime
de Havana é hoje uma república burocrática que
depende, para sua subsistência, do fato de que a
URSS compra a maior parte da produção cubana
de açúcar a preços bem acima do mercado internacional, assegurando assim o ingresso de divisas
para que os cubanos prossigam em seus programas
econômicos. Publicam-se diariamente charges no
jornal do PC local criticando a burocracia; mas a
burocracia não desaparece, nem dá sinais de
debilidade, pelo simples fato de que não havendo,
em Cuba, interlocutor para o Estado, este resume
tudo, é o seu próprio crítico e o seu próprio juiz. E
então, o entusiasmo, o dinamismo, para não dizer a
eficiência, têm de procurar outros objetivos, pois
ninguém se torna amoroso em relação a uma taxa

de PNB.
Resultado dessa procura pode ser a presença
cubana na África — mesmo se esta serve, de
maneira mais ou menos direta, aos interesses da
superpotência protetora. 0 fato melancólico é que
a ilha passou à condição de satélite — o que devia
ser anátema no interior do movimento não alinhado: mas este convive, desde o início, com muitas
contradições. Quanto aos cubanos, prestam-se mesmo. como se acaba de saber, a base de estacionamento para contingentes soviéticos. Com que finaüdade?
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Mas Tito, como continuar São Alinhado se até o charuto é emprestado?

fartas

Explicação Prometida
Pela primeira vez vem o Governo a público
com um esclarecimento sobre as razões da não
divulgação oficial dos protocolos do acordo nuclear
entre o Brasil e a Alemanha Federal. Pelo texto da
nota lida pelo Ministro Said Farhat, está o Governo
federal "consciente de manter a nação corretamente informada do que faz, por que o faz e quanto
custa o que faz". Valendo como reafirmação de
atitude, não chega a nota a explicar qualquer das
anomalias detectadas quer noacordo de acionistas
da Nuclen, quer quanto à forma como a empresa
alemã KWU integralizou sua parte do capital da
Nuclcp.
Sobre estes dois pontos é que a opinião pública
continua aguardando um esclarecimento cabal.
Tanto mais (pie, nas únicas declarações que produziu depois (pie se tornaram conhecido1* os protocolos, o presidente da Nuclebrás apenas proclamou
"será firmemente cumprido, a despeique o acordo
to das inc.ompreensões ocasionais ou da falta de
visão de alguns". 0 que é o mesmo que nada
explicar.
As explicações devidas ao país guarda-as, o
presidente da Nuclcbrás, para a (TI do Senado, a
qual se reunirá amanhã em sessão secreta. Assim,
ou o Sr Nogueira Batista se dispõe a fornecer ao
país os esclarecimentos (pie são devidos, na conver-
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Com essa disposição, rompe-se a desconfiança
A
geral que impedia as negociações tripartites.
clareza dos interesses que podem unir a Argentina,
o Paraguai e o Brasil é tão manifestamente viável
de
que não há o menor sinal de fraqueza nem
a
de
apresenta,
se
parte
quando
paternalismo
brasilei0
gesto
parte, o espírito de entendimento.
ro, no sentido de desautorizar o último lance
imperial, é uma prova de maturidade (pie impõe a
demonstração de maturidade argentina.

sa que vai ter com a imprensa depois dessa reunião
— e não se vê, também por este lado, por que será
secreta a reunião da CPI — ou continuará sem
nada explicar. E então será mais difícil entender-se
a afirmação do Governo, de que mantém a nação
corretamente informada a este respeito.
Porque, quanto à pontualidade no cumprimento do acordo, agora proclamada com ênfase pelo
presidente da Nuclebrás, a única realidade indiscutível é a da situação de nosso Tesouro. Essa é que
está dando à execução concreta do acordo a
sensatez que até agora lhe faltou. Porque o Tesouro
diz que não há dinheiro para se construir até 1990
oito centrais nucleares. Se mais provas fosse necessário juntarem-se às que todos os dias surgem na
área do Governo ou nos cofres do contribuinte,
bastaria recordar-se que o próprio programa de
investimentos do setor elétrico — o Programa 95 —
dilata em cinco anos o prazo para a instalação de
tais usinas.
Assim, ou em sua conferência de imprensa o Sr
Nogueira Batista se resolve a ser claro e objetivo,
ou tudo continua como até agora. E então não se
"receber a
antevê como poderá o Governo esperar
cooperação da opinião pública" num debate e num
problema de que a nação ignora alguns dos dados
principais.

\

ção só poderá ocorrer no próximo ano,
uma vez que o DASP já deixou claro
que será necessária uma complementação de verba para a equiparação
desses aposentados. Por isso, solicito
informar e esclarecer esta dúvida gerada pela notícia. Nelson da Fonseca
Sampaio — Rio de Janeiro.

Radicalismo
Há alguns meses, em carta publicada por esse Jornal, sob o titulo Radicalismo, dei uma pichada no Acordo
Nuclear Brasil-Alemanha, afirmando:
'Entregar uma usina atômica para
brasileiro construir, operar e administrar é o mesmo que dar uma granada a
um índio". Depois do estouro do es-¦ândalo Nuclen-KWU, espero que pelo
menos o Presidente da República pense como eu. Em paises sérios, por
muito menos já teriam caído ministros, ex-ministros, atuais presidentes
da Petrobrás, Nuclebrás e outras brás,
além de assessores, secretários, cabineiros, motoristas e até o homem do
cafezinho. Almir Lopes da Silva — Rio
de Janeiro.

Anistia

Desclassificação
Trabalhar com arrecadação, com o
dinheiro, parece-me de suma importància. Um fiscal de rendas, ingressado hoje, tem vencimento básico de CrS
11 mil 500 (salário que me é pago,
liquido, na área de Saúde, após 35
anos de serviço), recebendo ainda uma
gratificação, com 720 pontos em autos
de infração, em torno de CrS 34 mil. É
fácil entào verificar o prêmio merecido
ao descobrir estados patológicos sociais de fraude aos corres públicos.
No meu setor, o da saúde odontológica, descobrir estados patológicos ósseos através do raio X, transformou-se
até em castigo, quando dos meus vencimentos é retirada a mísera importància de Cr$ 2 mil 835, correspondente a 30% incorporados por lei, por terme exposto a ele para poder denunciar
aos pobres coitados os focos de que
eram portadores e por mim foram tratados por processo especializado endodôntico, sem aplicar-lhes multas
por estarem fraudando a saúde.
Quando deixarem de encarar os
profissionais da saúde em termos caritativos e humanitários? Dos 40% recebidos no ultimo aumento, só me sobraram 10% (Cr$ 1 mil), quando os 30% de
risco de vida (Cr$ 2 mil 835) e os 20% de
nível universitário (Cr$ 1 mil 800) foram reabsorvidos no novo Plano Desclassificatório. Estou sentindo falta
do verbo candente do meu saudoso
amigo Carlos Lacerda. Alcides Leoni
(médico-odontólogo) — Rio de Janeiro.

O Sr Barbosa Lima Sobrinho trata
de maneira elegante o tema anlstia,
quando lembra a Revolução Farroupilha, um movimento promovido por
homens, ou melhor, por bravos que,
segundo
Bento Gonçalves, temperavam "o sangue moço diferente do de
certa gente que anda por ai".
Gostaria de acrescentar outro excerto da proclamaçáo de Caxias aos
rio-grandenses, omitido pelo articulista em
seu artigo do dia 19.
"É sem
dúvida, para mim, de lnexplicável prazer, ter de anunciar-vos
que a guerra civil, que por mais de
nove anos devastou esta bela província, está terminada. Os irmãos contra
quem combatemos estào, hoje, congratulados e já obedecem ao legítimo
Governo do Império do Brasil".
É, só mesmo um homem extraordlnário, sob um regime tâo inteligente,
poderia ter agido assim. Evandro Vinício Linhares Carvalho — Barra do
Piraí (RJ).

Tortura oficial

São do conhecimento do público,
face à divulgação pela imprensa, incontáveis casos de tortura com ou sem
mortes praticados pelos órgãos de segurança (?) contra os criminosos politicos.
Não há quem defenda os torturadores dada a repulsa que os seus atos
Inspiram aos sentimentos humanos.
Procuramos aqui, sem Ironia, transferir a outrem, um pouco da revolta que
torturados, familiares e todo o povo
civilizado lhes devotam.
Na verdade, qual a responsabilidade tém certas pessoas por terem nascido no século XX, quando pelo seu
desenvolvimento humanitário seria
Refugiados
aconselhável — se fora possível — terem nascido em outras eras? ou, quem
Está multo certo o Governo brasi- sabe, nunca terem nascido?
Que responsabilidade podem ter, se
leiro em não ter abrigado em nosso
país refugiados vietnamitas. O causa- lhes foi permitido ingressar na carreira
dor dessas vítimas, todos nós sabe- militar, sem que suas aptidões para tal
mos, é o Governo dos Estados Unidos tenham sido devidamente analisadas?
da América do Norte, que, com a sua Ou entáo, será que a análise os Julgou
covardia e suas bombas incendiárias, necessários às fileiras militares, e nesse caso nâo podemos confiar na nonoarrasou um pequeno país.
O Sr João Carlos Santiago Filho, rabiüdade das mesmas? ou, se houve
— perfeitaque, em 30 de julho, escreveu a esse erros nas referidas análises
—
náo sáo
mente
o
com
por
que
envergonhar-se
justificáveis
deveria
Jornal,
fato de brasileiros estarem morrendo corrigidos, afastando-se estes elemende fome e saqueando mercados no tos da missão militar?
Náo, náo podem ser únicos responNordeste, por causa da seca, apesar de
sermos um país de dimensões conti- sáveis os sádicos algozes (sádicos, náo
nentais e com inúmeros e caudalosos por sua vontade, mas por índole nata)
se as torturas físicas e psicológicas
rios.
Com a recusa do Governo brasileiro infringidas a seres humanos — semede receber refugiados, marcou mais lhantes a eles — sáo ignoradas e desum ponto o nosso Presidente Joáo mentidas pelas autoridades governaFigueiredo. ítalo Romano — Niterói mentais. Estas se tornam assim, se
náo mentoras, pelo menos cúmplices
(RJ).
de atos que geram um verdadeiro terrorismo governamental, muitas vezes
Equiparação
mais
prejudicial que o gerado pelos
"terroristas
políticos". Terroristas,
No primeiro período de notícia pu- cujo único crime foi a tentativa suicida
blicada por esse Jornal em 29.7/79 lê-se de realizar o sonho idealizado — um
que foi liberado pelo Ministro do Pia- país melhor e mais humano para todos
nejamento a verba de CrS 135 milhões os seus habitantes. Os meios Ilegais
para acelerar os estudos de equipara- usados para tentar este ideal náo justiçáo dos proventos dos aposentados. ficam a violência desencadeada contra
No último período diz que a equipara- eles, já que também foi ilegal o movi-
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mento de militares que tomaram o
Poder. A diferença existente è que
estes sáo em grande numero, fortes
economicamente, bem armados, organlzados e subsidiados pela nação, enquanto aqueles, poucos, fracos, mal
armados, precariamente organizados
e sem meios de sustentar a sua luta.
Diante de tantos antagonismos, porque subjugar táo covarde e friamente,
seres humanos, idealistas, irmãos de
uma mesma pátria, criando uma verdadeira muralha entre o povo e as
autoridades.
Se as autoridades sáo coniventes
com a prática da violência, se vultosas
importâncias sáo gastas para aperteiçoamento dos meios de repressão, se
se premiam os melhores algozes, logicamente veremos florescer aí, cada vez
mais, as suas verdadeiras aptidões. Há
ainda a agravante de que à vista da
impunidade dos militares, outros órgâos de segurança, através de seus
irresponsáveis responsáveis, passam
também a desenvolver suas vocações,
trazendo à população um clima de
insegurança e Intranqüilidade, ao assistir, descrente, os poucos casos de
julgamentos de policiais (pelos próprios policiais), na sua quase totalldade, ser-lhes favorável.
Enfim, se as autoridades náo se
preocupam ou não tém como dar satisfaçâo de atos criminosos; se náo se
sensibilizam com os problemas e reivindicaçóes do próprio povo; se a desonestidade e corrupção parecem desenfreadas; se é grande a nossa dependèncla a grupos econômicos Internacionais; se as tâo propaladas medidas
de abertura democrática sâo de tal
palidez que sucumbem a qualquer
análise, então só podemos antever,
embora-contra nossa vontade, um futuro multo pouco brilhante para o
pais, como o vem sendo desde a lnstituiçâo de um regime que pretende
governar sem o povo.
Finalmente, a história nos tem
mostrado com exemplos o destino dos
governos ditatoriais e mesquinhos que
se procuram perpetuar no Poder através da repressão, e cuja liberalldade só
atinge a uma insignificante minoria de
supostos privilegiados. Que os nossos
governantes se auto-analisem, este é o
nosso apelo. Odilon Cardoso Valle —
Rio de Janeiro.

Indenização
Trabalhei vários anos como moço
de convés na empresa Engesud, até
que em 1976 sofri um acidente de trabalho, que afetou meus pulmões. Antes que estivesse totalmente curado
recebi alta do INAMPS, que nào aceitei, entrando com uma açáo na 1* Vara
de Acidentes. Ali consta a minha lncapacidade para o trabalho e está reconhecida uma indenização à base de
100%, o que eqüivale a uma aposentadoria.
Até hoje nâo recebi nem a indenizaçâo nem a aposentadoria, embora há
meses estejam prontos os cálculos do
montante a mim devido, dependendo
o pagamento apenas da assinatura do
advogado do INAMPS, enquanto isso,
doente, sem emprego, sem indenizaçâo e sem aposentadoria, venho sofrendo grandes necessidades, e sendo
mantido, com sacrifício, pela minha
família, que também é muito pobre.
Desesperado como me encontro,
enquanto meu processo está parado
nas prateleiras da 1' Vara de Acldentes de Trabalho, rogo aos dirigentes do
INAMPS providências imediatas para
que eu receba o que me é devido e sala
do caos em que me acho. Ercídio Weber — Rio de Janeiro

As cariai i»róo ««lecionadas para publicação
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Um reencontro: Schmidt
aup desapRrere um
grande escritor sobrevém em
torno de seu nome um período
SEMPRE
de silencio de que ele um dia
emerge para o debate definitivo da obra
que deixou realizada.
Raros escapam a essa lei geral Mesmo um Machado de Assis, com toda a
singularidade de sua grandeza passou
por essa fase Morto em 1908, só o vimos
repontar, enm a preeminência de outrora, de modo definitivo, a partir das
comemorações nacionais de seu cente•nário de nascimento. Dai em diante terá
ele ascensões e quedas nas ondulações
de sua glória literária— porém esta já
pertence ao consenso de sucessivas gerações.
Da geração que se firmou nos anos 30
— no romance, no conto, na poesia, na
critica, no ensaio, no teatro — já alguns
de seus valores atravessaram a zona de
silêncio, e aí estão a competir com os
autores vivos. A glória definitiva lhes
proporcionou nova vitalidade. É o caso
de Graciliano Ramos, de José Lins do
Rego, de Cecília Meireles, de Manuel
Bandeira, de Antônio de Alcântara Machado.
Náo sáo muitos os mestres que conseguiram vir de novo à tona, incorporando-se ao patrimônio corrente das
letras brasileiras. Entre eles cumpre incluir, com urgência, um Jorge de Lima e
um Augusto Frederico Schmidt. Porque
está a alongar-se em demasia o silêncio
em torno de seus nomes e de suas obras.
Já é tempo de trazé-los de volta.
Em relaçào a Augusto Frederico
Schmidt tive recentemente uma surpresa, ao ler o longo diário de Claude
Mauriac, Le Temps Immobile (Grasset,
Paris, 1977). Logo às primeiras páginas
do livro, quem é que encontro? O nosso
poeta — vivo, loquaz, veemente. Sim, o
nosso querido Schmidt, tal como o conheci — com o mesmo riso largo, o
mesmo interesse pelos problemas universais, a mesma capacidade de comunicação efusiva. Para ele a França, descoberta na adolescência, permaneceu
como uma outra pátria, na ordem da
comunicação intelectual.
Ao longo da obra de Schmidt essa
comunhão se evidencia em crônicas,
em comentários criticos, em páginas de
reminiscèncias. Sobretudo nestas últimas, em que a impressão pessoal se
purifica e sublima
na poesia da recordação. E sáo tão profundas as marcas recolhidas em sucessivos encontros com
as ruas, as águas, as
casas, as igrejas e os
tipos de Paris, que
só com elas o poeta
consegue suplantar
o sulco doloroso desta lembrança de seu
pai, em fins de 1913:
"No momento exato
em que desembarcava do trem, com a
família, vindo de
Boulogne-sur-mer,
meu pai caiu, em
plena Gare du Nord,
vítima de um ataque de uremia, que lhe
assinalou as proximidades da morte". A
luz de Paris desfaria, com o passar do
tempo, a imagem dolorosa, para apenas
prevalecerem as do encanto quase inefável das sensações de 1948, quando
Schmidt dá o seu adeus à cidade.
Leu-me o poeta essa página de antologia, numa das visitas que lhe fiz, e é
como se voltasse agora a ouvir-lhe a voz
inconfundível, forte, cheia, destacando
as palavras no ritmo amplo da frase:
"Antes de tomar as estradas da Normandia, em direção a Cherburgo, demorei-me a dizer adeus ao mundo parisiense. Olhei com emoção Notro Dame, velho navio de Deus, testemunha de tantos pecados e tantas glórias; procurei
ainda fixar algumas ruas. as que me
eram familiares e quotidianas, as ruas
inconfundíveis de Paris, cada uma um
ser à parte, com a sua alma e a sua
personalidade distinta. Fui até ao Pont
Neuf, e de lá contemplei mais uma vez
as minhas livrarias prediletas. Em seguida percorri o cais longo do Sena,
essas velhas avenidas marginais, com
as suas casas indefiníveis debruçadas
sobre o rio, sobre as águas cinzentas."
Quem quer que tenha vivido em Paris — por uma semana, por um mès, por
alguns anos — sabe o que exprimem as
palavras do poeta, no seu lento caminhar de despedida pela cidade incomparável. Ele disse o que todos nós dizemos — sem seu poder verbal.
Claude Mauriac diz-nos no seu diário
que Schmidt conhecia mais que ele a
moderna literatura francesa. Mas nào
foi em Paris que o conheceu, e sim no
Rio de Janeiro, em março de 1954. No
mês seguinte voltavam a encontrar-se,
desta vez em Paris.
Schmidt. em pouco tempo, é íntimo
da família Mauriac, inclusive do romancista de Therèsc Desqueyroux. sobre
quem escreve uma pagina de tocante
veneração — ao vè-lo sair, enrolado no
seu sobretudo debruado de peles, da
redação do Figaro. no Rond Point, seguindo lentamente pela Avenida dos
Campos Elísios, a respirar "o ar outonal
da quase-noite."
Noutra página de reminiscèncias. já
o poeta nos havia dito o que fora o seu
encontro da maturidade com
primeiro"Dominava-me
Paris:
naquela época
uma furiosa mania literária. Sonhava
com livrarias e escritores. Procurava
contactos e os obtinha, com os grandes
nomes das letras francesas. Sentia-me
feliz em almoçar com Claudel. em visitar Mauriac na redação do Figaro, em
viajar ale Vichy para conhecer Valery
Larbaud, em ver Colette já quase octogenária. com uma fita nos cabelos, no
seu apartamento no Palais Royal. em
assistir a Leon Paul Fargue. hemiplégi-

Josué Montei lo
co, tomar a sua massagem. Tornei-me
conhecido, onde quer que houvesse livros."
Aos depoimentos de Schmidt sobre
os franceses eminentes deviam corresponder os depoimentos dos franceses
eminentes sobre Schmidt — dada a força de sua presença física, que repentinamente se fazia sentir na vivacidade dos
primeiros diálogos.
André Maurois guardou-lhe a imagem no capítulo Intermezzo, da segunda parte de suas memórias, quando
recorda uma de suas viagens ao Rio de
Janeiro. Por sinal que estropia o nome
das duas pessoas que fidalgamente o
acolheram: Rodrigo Otávio, que o saudou na Academia, e que aparece como
Roderigo Ottavio, e Schmidt, que comparece como Federico Schmidt. Deste
último diz apenas: "Um poeta maciço e
encantador, Federico Schmidt, que me
diz rindo: — Eu sou o Barnabooth de
Valéry Larbaud — se fez meu guia e me
mostrou o Brasil."
Mas é Claude Mauriac — escritor
como seu pai — quem fixa com exatidão
a figura gorda e inquieta do poeta brasileiro.
De início, a lembrança de Schmidt,
levando o casal Claude Mauriac pelas
ruas do Rio, em carro aberto: "Proust e
Mauriac eram as duas grandes admirações francesas de Schmidt. Maria Claude e eu representávamos um pouco a
seus olhos a presença real de seus deuses. Todo o prestígio de Mareei Proust e
de François Mauriac, sem falar do da
França, nos envolvia, a seus olhos, de
uma luz cujos raios eram sensíveis a nós
mesmos. Sem estarmos diretamente em
causa, nào experimentamos o menor
constrangimento."
Linhas adiante, aduz Mauriac: "Eu
próprio existia também para aquele homem. Nada ignorando da vida intelectual francesa, ele me conhecia e conhecia meus livros. Falou-me de um modo
que me tocou". E nào apenas lhe conhecia os livros — também conhecia os
artigos de jornal. E tudo dito de improviso, na vivacidade espontânea da conversa, enquanto o carro do poeta ia
atravessando a noite carioca.
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\elson Senise

homem contempo- perde o çstigma de pecado culpa simples, de aparência
iráneo é estigmati- capital. E que há também inofensiva, sem intuito doloIzado pela solidão. um grande número de pes- so, pode constituir se. deEsmagado ao peso soas, em toda parte, que pendendo da circunstância,
ii
íreensões
coletivas — procura evadir-se da soli- em grave acusação contra
"uma
guerras, conflitos sociais, dão, sucumbindo à atração os que supõem que
ondas de violência, mudan- dos alimentos, em toda a mentirinha, de vez em quanças bruscas nos quadros da sua gama de tentações e do, não faz mal"
O homem que se excede
sociedade — e atemorizado apelos.
Conquanto possa parecer nos alimentos ou na bebida
ante o impacto de suas próprias dúvidas e superstições contundente,
(insegurança, ansiedade, sobretudo papreocupações orçamenta- ra asnãopessoas
vêem
rias), o homem de nossos que
dias consolida um tipo psi- mal nenhum,
_B H
_B I _P_!__v
cológico que tem por base o do ponto-demesmo sentimento de frus- vista moral,
tração e a mesma necessida- em comer demais (e realde de fuga.
A única diferença que mente não
marca a geração do pós- há), o certo é
guerra reside precisamente que tanto os
* 'no tipo de fuga a que recor- alcoólatras, I BBJ %
aí* :jpH ¦ Wã
rem as suas vítimas na vã como os toxi* / ^11
tentativa de libertar-se dos cômanos e os WWW
*~Bw.
Km
fantasmas que as acompa- obesos estão
W
nham a partir do momento identificados
em que se conscientizam.
em muitos
A grande maioria, confor- pontos, não
me documentam as estatís- pelos meios—
ticas do mundo inteiro, afer- é claro! —
ra-se ao alcoolismo, em seu mas pelo fim
esforço de escapar à angus- a que visam e
tia da solidão. Mas, da eufo- que, no fundo,
ria à depressão, o caminho é é o mesmo: o
muito curto e em breve os desejo de fuga, cada um va- e que busca na fantasia dos
adeptos dessa fórmula estão lendo-se dos recursos mais tóxicos um despojamento
mais angustiados ainda. A compatíveis com a sua es- de suas responsabilidades,
lucidez, passados os efeitos trutura biológica, o seu tipo está querendo evitar um
dos vapores etílicos, volta a psicológico, o seu caráter confronto com a realidade.
Algo há, por trás dessa atiameaça-los com a força do ético.
seu desafio.
Em todos os casos, essa tude, que o induz a temer a
Entre os jovens, a despei- angústia reflete-se de forma sua própria consciência e
to de todas as campanhas desastrosa nas relações afe- tentar desativá-la, ao menos
movidas por Governos, em tivas do indivíduo e, em es- momentaneamente. Dissiquase todo o mundo, gene- pecial, no âmbito da sexua- pados os efeitos da intoxicaralizou-se o apelo às drogas lidada Há distorções e de- ção, do pileque, da empanestupefacientes, os psicotró- formações no comporta- turração, há necessidade de
picos, as bolinhas, como fi- mento sexual do angustia- administrar novas doses —
cou estabelecido pelos cria- do, que ainda não foram su- de drogas, de álcool, de codores do dialeto diabólico ficientemente analisadas mida — porque a angústia, a
de uma parcela da juventu- ou, pelo menos, vinculadas cada fracasso, mais se acende que não descobriu um de maneira correta às suas tua e mais exige de suas
meio menos irracional de verdadeiras causas. E, no vítimas.
constestar as estruturas entanto, não nos parece difícil descobrir que a frustraanacrônicas.
Sob o prisma exclusivo
Neste quadro, sob visão ção se desenvolve em cadeia da solidão localiza-se um
puramente científica, a pró- e acaba enredando as suas dos aspectos mais dramátipria gula, encarada sempre vítimas como a mentira en- cos da angústia. Perplexo
como uma reação vulgar. volve o mentiroso. Uma des- diante de uma problemática
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de dimensão universal, para
a qual nao tem soluções a
oferecer, e indefeso diante
de seus próprios problemas
pessoais, o homem do nosso
século deixa ruir. a curto ou
longo prazo, o edifício de sua
personalidade, enveredando
por caminhos em geral sem
saída, como os tétricos túneis, onde é impossível dar
marcha à ré.
O ideal seria evitar a entrada do homem no túnel da
angústia. Mas ninguém procura o médico antes de
adoecer E poucos são os
que o procuram depois. Dai
a necessidade de alertar os
incautos para os perigos a
que se expõem nessa corrida
compulsória para o abismo.
A solidão pode ser positiva para as pessoas de sensibilidade apurada, para os
artistas, para os espíritos
criadores, que são capazes
de sublimar a sua angústia,
transformando-a em obras
duradoras. Essa é a solidão
edificante, uma solidão afinal procurada ou construída
com o objetivo precípuo de
dela tirar proveito.
Mas a outra solidão, a da
grande maioria principalmente dos habitantes das
grandes cidades que nào
conseguem uma companhia
para dialogar e são impelidos aos artifícios do álcool e
dos tóxicos; a solidão dos
que se frustraram em seu
relacionamento afetivo,
quase —sempre no âmbito sexual
essa solidão precisa
ser levada ao especialista,
exposta, analisada, dissecada, diagnosticada em seus
mínimos sintomas, no quadro geral da síndrome, como
único meio de lobrigar-se a
recuperação de seus angustiados portadores.
O Dr Nelson Senise é medico no Rio de
Janeiro.

Quando a prestação da casa própria sofre
correção monetária,todo mundo reclama.
AUGUSTO FREDERICO SCHMIDT

Noutro trecho de Le Temps Immobile, volve Mauriac a fixar a figura de
Augusto Frederico Schmidt, quando este torna a encontrar-se com o romancista de Genetrix, que chega cansado e
desanimado, à casa de um amigo comum, a queixar-se da vida, a queixar-se
dos homens, a queixar-se da França.
E logo Schmidt toma a palavra, com
seu vozeirão persuasivo:
O senhor não está falando da
França...
E ante a resposta afirmativa de François Mauriac, nosso Schmidt lança este
argumento: náo está ali como poeta —
mas como industrial, e para citar fatos,
que se opõem às desesperanças do romancista. E é todo um hino à França,
aos seus cientistas, aos seus técnicos,
aos seus inventores, aos seus operários,
aos seus heróis, que Schmidt entoa,
numa voz tenaz (o adjetivo é de Mauriac), até calar o velho escritor.
Claude Mauriac reconheceria que
poucos amigos da França saberiam tanto sobre ela quanto aquele estrangeiro
loquaz e convicto. E conta-nos, por fim,
uma singular aventura, não do homem
de negócios, mas do poeta, numa das
visitações da poesia. Foi o caso em que
estava Schmidt em Veneza, na reuniào
de um grave conselho de administraçào,
com um bloco de papel e um lápis à sua
frente, quando sentiu que a inspiração
se aproximava. Segurou o lápis, alheouse da reuniào, e começou escrever. Fez o
primeiro poema, o segundo, o terceiro,
arrancando nervosamente as folhas do
bloco. E nào parou: outros poemas vieram aflorando, com a mesma vertigem e
a mesma fluência. Quinze ao todo, no
mesmo ímpeto da escrita — sem que o
poeta soubesse o que se decidia à sua
volta, no grave conselho de que fazia
parte!
Para mim, esse encontro imprevisto
com Schmidt, no livro de Claude Mauriac, teve o sabor repentino de nossos
encontros de outro ra nas ruas de Copacabana. Pareceu-me que ele vinha vindo, no seu passo lento e cheio, de olhos
distraídos, a pensar na morte, que era o
seu tema predileto.
No nosso último encontro, na Averúda Atlântica, vinha ele na tarde de sol. a
enrolar e a desenrolar a corrente de seu
chaveiro no dedo indicador da mâo direita. Parecia mais triste. Caminhamos
juntos ao longo do quarteirão, no sentido do Copacabana Palace. E ele me diz
de repente, travando-me do braço:
Nós nos lembraremos deste pianeta...
E depois de um silencio:
Sabe quem disse isso? Villiers de
1'Isle Adam. num de seus Contes Cruéis.
Essa frase tem sido ultimamente o meu
consolo. Eu me lembrarei deste planeta.
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Mas já pensou no que você ganha com ela?
Você fica ai reclamando da correção monetária, mas foi
graças a ela que você pôde comprar sua casa. É fácil de
entender: atualizando o valor do dinheiro, a correção
permite que a casa própria deixe de ser privilégio de alguns
poucos. Antes de você, outras pessoas pagaram correção
para que você pudesse receber seu
financiamento.
Assim como a sua prestação vai ajudar
outro brasileiro a ter um teto onde morar.

Mesmo com a correção monetária, você deve estar
pagando menos do que se morasse na mesma casa como
inquilino.
E o aluguel não livraria você da correção e nem lhe
devolveria umapartedo que você poupou.
Considere também que seu imóvel é um
patrimônio que está sempre valorizando.
Depois disso, você ainda acha que tem
razão de reclamar?

CADERMETA

DE POUPANÇA
12 anos de casa
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Refugiados
podem

Curdos

deixam

Mahabad

ter

território
Bonn — Em entrevista à
rtdio Deutsche Welle, o secretflrio-geral da Cruz Vermelha
alemã. Juergen Schilling,
propôs a compra por cerca de
500 milhões de dólares de um
território para os refugiados
da Indochina, alegando que,
devido à diferença ideológica
dos refugiados, pedir a sua
integração nos países ocidentais que os recebem seria o
mesmo que exigir que mudassem de personalidade.
O projeto de compra ou aluMunguel através do Banco"instrudial, que agiria como
mento canalizador de capital", poderia ser patrocinado,
segundo Schilling, pelas Nações Unidas junto aos
países
que sofrem de uma "escassez
crônica de dinheiro" mas que
possuem "território em excesso".
Criminosos
atemorizam
uf"deo"ieL
Nairóbi — Quatro meses
após a derrubada de Idi
Amin, Uganda está enfrentando um novo pesadelo: grupos armados matam uma média de 12 pessoas por dia,
somente em Kampala, e o saque é no país uma atividade
corrente.
O Exército da Tanzânia
que derrubou Amin está sendo agora considerado uma
força de ocupação. A economia está arrasada. Os alimentos são escassos e a moeda
ugandense quase nada vale.
O espectro da Amin, atualmente exilados na Líbia, paira sobre o país.
"O clima de insegurança é
pior do que no tempo de
Amin", disse Sam Nguba,
presidente da Sociedade Jurídica Ugandense. "O pais está
mergulhando rapidamente
numa nova era tenebrosa e só
Deus poderá salva-lo", afirmou um diplomata em Kampala.
Governo lenta
restaurar ordem
J. P. Langellier
Le Mondt
Nairóbi — Yomeri Museweri, Ministro da Defesa e Chefe
de Estado interino de Uganda, na ausência do Presidente
Binaise, que está em Havana,
adotou a partir de ontem
uma série de medidas destinadas a restaurar a ordem
pública, que vem sendo perturbada por bandos armados
cujos crimes na maioria das
vezes permanecem impunes.
Foi decretado toque de recolher na Capital, entre 20h e
6h, e que deverá ser mantido
durante o tempo necessário
para que a segurança seja restabelecida. A polícia e as Porças Armadas receberam o encargo de reforçar as patrulhas
e os controles noturnos. As
missões diplomáticas e as residênclas dos representantes
estrangeiros passaram a ter
proteção armada.
PARAFUSO
Esse aperto de parafuso
tem por finalidade evidente
apaziguar os temores da comunidade estrangeira, preocupada pela impotência, ou
inação, das autoridades,
diante do número crescente
de assassínios e de ataques à
mão armada. Faz uma semana um professor britânico do
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento
(PNUD) foi morto em sua residència na Universidade Makerere. Logo depois, seis outras pessoas, duas das quais
médicos, foram assassinadas
por desconhecidos fardados.
Os criminosos são, na maioria dos casos, difíceis de identiflcar: desertores do antigo
exército do Marechal Idi
Amin Dada, ex-combatentes
da Frente Nacional de Libertaçào de Uganda ( FNLU),
militares da Tanzânia e delinquentes de direito comum, resíduos da população penitenciária—avaliados em 4 mil —
que se autolibertaram, em
abril último, por ocasião da
queda de Kampala. As autoridades locais, contudo, afirmam que a maioria desses
crimes é praticada por grupos
armados a serviço de "agitadores políticos" que procuram desestabilizar o atual regime. Partidários do exPresidente Yusuf Lule, que
passou pouco tempo no Poder logo após a queda de Idi
Amin, fundaram em julho, em
Nairóbi, uma ação União Democrática Ugandense (UDU)
hostil ao regime de Kampala.
Fontes oficiais responsabilizam notadamente a UDU
pela insegurança atual. A notícia da descoberta recente,
perto de Kampala, de um
campo secreto de treinamento militar, e a prisão de opositores pertencentes à UDU leva a acreditar na idéia de
uma conspiração montada
por exilados expulsos do Poder junto com Lule. e que
agora se mostram sedentos
de vingança.
varias Embaixadas ameaçaraii: retirar seu pessoal de
Uganda O Presidente Binaise fez um apelo à comunidade
internacional no sentido de
"proporcionar uma oportunidade" a seu Governo.

conversa com o
Nyerere, durante um intervalo da sessão de abertura da

condena

Fidel

Tanzânia, Julius
Presidente da
Conferência dos Não Alinhados

acordos

de

lutar
nas
para
—
Mahabad Forças do Gover- Aminadab, 14 quilômetros a
no iraniano irromperam on- Noroeste da cidade e o entem pela manhã na cidade troncamento rodoviário de
curda de Mahabad, protegi- Allahyar, a Oeste de Mahadas por caças Phantom F-4 bad os curdos decidiram tamque haviam bombardeado bém retirar os habitantes da
constantemente durante sete cidade de Baneh, onde se enhoras o reduto dos autono- contravam desde a semana
mistas, enquanto pelo menos passada o líder religioso dos
seis helicópteros passavam a curdos, Xaque Ezzedln Hushostilizar os curdos que se sein, e o secretário-geral do
refugiaram nas colinas depois partido posto na ilegalidade
de abandonar a cidade.
por Khomelny, Abdul QasseApesar das vitórias alcan- mlu.
Ignora-se o
çadas pelas tropas iranianas
dos
em várias frentes de combate, dois dirigentes paradeiro
considerados
'traidores
o Governador Geral do Cure infiéis' e que sedistão, Rashid Shakiba e o gundo as ordens de Khomeiinfluente líder xiita modera- ny têm de ser entregues à
do Shariatmadari, repudia- justiça islâmica.
ram a postura de intransigênA invasão de Mahabad teve
cia do Governo em re'ação início às 6h30m (hora local)
aos curdos, exigindo negocia- quando entraram em ação os
ções com o Partido Democrá- caças F-4, depois que os militico do Curdistáo Iraniano, tares conquistaram várias
proscrito por Khomelny, para posições rebeldes (Piransolucionar a crise nesta pro- shahr, a 36 quilômetros de
víncia onde vive a maioria Mahabad, Bukan, 50 quilôdos quatro milhões de curdos metros ao Sudoeste) e isolasunitas.
ram todas as linhas de
Além da retirada geral or- acesso.
denada em Mahabad, os auHoras depois dos piques
tonomistas curdos abando- realizados pela aviação iranaram a frente de batalha em niana, grossas colunas de fu-

colinas
maça eram vistas do quartel
ocupado por cerca de 300 curdos que ainda resistiam aos
ataques. Os soldados iranianos entraram em Mahabad
pelos subúrbios ao Norte da
cidade e embora se desconheça o número de baixas, um
membro da delegação curda
que se encontra em Teerã há
dias para negociar um cessarfogo e colocou em centenas o
número de mortos nos últimos combates.
Uma escola e um banco
próximos das posições curdas nos arredores de Mahabad foram destruídos pela
aviação iraniana. Várias casas também foram atingidas
mas a maior parte de seus
ocupantes já havia abandonado a cidade antes do Inicio
dos ataques aéreos.
O grosso das forças curdas
se retirou para as montanhas
e os autonomistas prometem
uma prolongada luta de gueras forças goverrilhas contra'Seremos
seus vinamentals.
sitantes todas as noites,' gritavam os curdos ao se retirarem de Mahabad.
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David

Havana — Ao abrir ontem a VI
Conferência dos Países Não Alinhados, o Presidente de Cuba, Fidel Castro, exortou os países neutros a condenarem os acordos de Camp David,
entre Egito e Israel, como "traição à
causa árabe e ao povo egípcio."
Sem relembrar que o Egito foi um
dos fundadores do movimento não alinhado, Castro afirmou que os EUA
estão transformando o Governo do,
Cairo em seu novo "gendarme no
Exigindo
indisOriente Médio".
"um mínimo de como
sançáo
mopensável
ral", referiu-se ao "genocídio do imperiallsmo e do sionismo contra os palestinos" como "símbolo vivo do maior
crime de nossa época."
Independência
O Presidente Fidel Castro rechaçou
as acusações de que Cuba pretenda
fazer dos países não alinhados "instrumento da política soviética" e prometeu que os cubanos presidirão o movimento nos próximos três anos sendo
"pacientes,
prudentes, flexíveis e serenos."
No entanto, em seu inflamado discurso pré-redigido de uma hora e meia,
Castro observou que Cuba, Vietnam,
as ex-colônias portuguesas na África,
muitos países árabes e vários movimentos de libertação nacional "têm
multo o que agradecer à solidariedade
socialista", que, segundo ele, impede
"que os imperialistas dividam novamente o planeta."
Na retórica política cubana, Imperiallsmo refere-se exclusivamente aos
países capitalistas. Outros países socialistas como a China, falam de social-lmperialismo ou de hegemonismo
para se referir ao expansionismo e
domínio político soviético no exterior.
Castro não utilizou qualquer desses
termos em seu discurso — embora
tenha se referido asperamente ao que
chamou de "camarilha chinesa", que,
segundo ele, "náo tem moral para dar
lições a ninguém."
Castro não fez tampouco qualquer
referência aos iuguslavos, que representam a voz mais influente nesta conferência contra as propostas de aproximação do bloco não alinhado com
Moscou. O Presidente Josip Tito está
chefiando sua delegação e espera-se
que tenha uma atuação ativa para
impedir as iniciativas dos que pretendam modificar os princípios do movimento que ele ajudou a fundar (com
Nasser e Nehru) há duas décadas.
Em mensagem dirigida às inúmeras delegações árabes presentes, Castro apelou aos países produtores de
petróleo que fazem
parte do movimento não alinhado "a uma solidariedade
conosco, porque de nossa sorte dependerá sua própria sorte'. Exortou-os a
"estreitar filas conosco
para uma verdadeira nova ordem econômica internacional, cujos benefícios alcancem a
todos."
Junto à delegação do Iraque se
pôde apurar que os representantes
deste país na reunião estão planejando apresentar a proposta de criação de
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um fundo econômico financiado pelos
países produtores de petróleo e destinado a ajudar os países náo alinhados.
Dizendo-se "socialistas, sim... e radical", o líder cubano Insistiu, entretanto, que como presidente do movimento não alinhado até a próxima
reunião de cúpula, em Bagdá, em 1982,
"não
queremos Impor nosso sistema".
Em referência "nunca
implícita aos soviéticos,
afirmou que
ninguém tentou,
nos dizer qual o papel que devemos ter:
no movimento", cuja orientação, segundo ele, só os participantes poderiam determinar. Insistiu em que "o
movimento deve buscar unidade, mas
também tem o dever de manter realismo e lógica política em suas decisões".
Castro não se estendeu muito sobre
a América Latina, limitando-se a reafirmar sua posição de solidariedade
aos portoriquenhos para que obtenham independência dos Estados Unidos. Disse o mesmo em relação a Belize, ex-Honduras Britânica, culpando
não os colonizadores ingleses pela não
concessão de independência, mas os
vizinhos guatemaltecos por reivindicarem o território de Belize.
Repetiu seu apoio aos direitos panamenhos à soberania sobre o canal
que atravessa seu país e observou que
a aspiração boliviana de obter uma
saída para o mar era absolutamente
justificada.
Deixou de abordar a questão latino-americana que mais chamou a
atenção no trecho do documento de
trabalho sobre esta região: O pedido
de dissolução do Tratado do Rio de
Janeiro (TIAR), pacto de assistência
militar mútua entre países latinoamericanos e Estados Unidos, bem
como do acordo semelhante entre as
nações centro-americanas (Condeca),
e ainda da Juifta Interamericana de
Defesa, órgão de cooperação militar
continental, com base em Washington.
Sobre o Sudeste Asiático, disse o
novo Presidente do Movimento Não
Alinhado que "o Vietnam é vítima de
intriga e calúnia ianque e de traição do
Governo chinês", acrescentando que o
dos refúgiados naquele país
problema
é "fruto direto do colonialismo e do
subdesenvolvimento de 30 anos".
Respaldou o envio de tropas vietnamitas do Camboja para a derrubada
do regime liderado por Pol Pot, chamando a esta iniciativa de "solidariedade com o pais irmão" e notando que
Cuba reconhecia o Governo atual em
Phnom Pehn como "o único real e
legítimo". Duas delegações do Camboja vierem a Havana para a Seunião
dos Não Alinhados, mas, em vista da
divergência entre os participantes sobre qual das delegações deveria ser
credenciada, ambas ficaram de fora
neste encontro.
Ao final, pedindo desculpas por náo
ter sido muito diplomático em suas
palavras, o líder do Movimento Não
Alinhado para os próximos três anos
pediu aos participantes da sexta reunião para que nos cinco dias de trabalho em Havana produzam planos concretos de açào, "com fatos e não apenas discursos".

OTAN quer proteção contra URSS
Bruxelas — O secretário da Organi- tica". Acrescentou que, quando se
zação do Tratado do Atlântico Norte abordar o tema da distribuição de
(OTAN), General Joseph Luns, disse forças nucleares na Europa Ocidental,
ontem que, se a aliança não decidir a 10 de dezembro próximo, "enfrentaeste ano estabelecer bases de foguetes remos uma repetição da lamentável
de médio alcance na Euro- experiência das bombas neutrònicas".
nucleares
"estará exposta à extorsão soviétiO Presidente Jimmy Carter manpa,
ca". Os mísseis SS-20, da URSS, que tém fora de produção a bomba de
qualquer ponto do neutrons, por causa da polêmica depodem alcançar "um
continente, tém
poder destrutivo sencadeada na Europa sobre o lugar
maior que qualquer outra arma tática onde ela seria colocada. Se os minisnuclear anterior", explicou.
tros da OTAN concordarem em estaTambém o ex-Secretário de Estado belecer armas nucleares nortenorte-americano, Henry Kissinger, americanas na Europa, não se espera
disse que a OTAN tem de pensar seria- que elas entrem em operação até meamente na possibilidade de a União dos de 1983, pelo menos.
Soviética iniciar uma guerra na EuroKissinger, que deu uma entrevista
pa. ou enfrentar uma década de peri- ao fim da conferência, disse aos jornago, enquanto os russos têm superiori- listas que os Estados unidos e seus
aliados da Europa devem decidir-se
dade militar em todas as frentes.
dentro de dois a três anos a melhorar
Em tuna conferência de três dias suas defesas táticas nucleares.
Vários
sobre o futuro da OTAN, promovida estrategistas
um
futuro
nepreviram
pelo Centro de Estudos Internacionais gro e perigoso para a OTAN, e chegoue Estratégicos, da Universidade de se ao consenso de
que ela está atrasaGeorgetown, para comemorar o 30° da em armas convencionais
nucleaaniversário da aliança, Luns disse que res. tanto estratégicas como e táticas.
a postergação, pelos ministros da OrKissinger disse que suas exortasobre a ções não se destinavam
ganização, de uma decisão
a evitar que os
"diminuiria
instalação das bases
de Estados
tenham de tomar a
modo importante a credibilidade da decisão deUnidos
declarar guerra nuclear esdissuasão nuclear".
tratégica. "É para evitar que a União
Referindo-se'aos SS-20. dos quais já Soviética acredite que pode usar de
ha 100 em posição de uso. disse: "Está chantagem com a Europa, ameaçanclaro que os aliados europeus, não do-a separadamente de uma guerra
respondendo positivamente e com de- nuclear e criando com isso uma lacuna
cisão a esse novo desafio dos soviéti- nos riscos contínuos que ela tem de
cos, abrirão a Europa à extorsão sovié- enfrentar".

Tass faz ironia
com Frank Church
Moscou — Na primeira reação da
União Soviética às denúncias norteamericanas sobre a presença de 3 mil
soldados de Moscou em Cuba, a agência Tass, enveredando pela Ironia, elogiou o Senador Frank Church "por ter
conseguido ver, sem qualquer equipamento ótico, o que vários serviços de
espionagem norte-americanos não puderam encontrar com auxílio de mecanismos técnicos mais engenhosos".
Centrando fogo em Church, o autor
da denúncia que, segundo o Departamento de Estado, é autêntica e comprovada por serviços de informações
de Washington, o comentarista da
Tass, Yevgeny Babenko, perguntou
por que a denúncia foi feita justamente às vesperas da (já iniciada) Conferência dos Chefes de Estados Náo Alinhados. "Terá sido coincidência?" —
ironizou Babenko.
Sem Perigo
Para o comentarista, o assunto foi
levantado nesta
premeditadamente
hora para "desorientar os delegados
não alinhados e enfraquecer a orientação antiimperialista do movimento.
Os rumores sobre tropas soviéticas em
Cuba eram o que faltava".
Em nenhum momento, a Tass confirmou (ou desmentiu) a versão de
Church corroborada pelo Departamento de Estado. Aliás, o porta-voz do
Departamento, Hodding Carter, reconheceu há poucos dias que as tropas
russas "não constituem qualquer
ameaça ao território americano ou à
base militar de Guantanamo".
Senadores conservadores, no entanto, aproveitaram o episódio para
sugerir ao Presidente Jimmy Carter
que retarde a ratificação do acordo de '
limitação de armas estratégicas (Salt2) com Moscou, o tempo suficiente
para que os soviéticos deixem Cuba.
V.

Llosa

lamenta

gastos com armas
Santiago — Num artigo publicado
ontem pelo diário chileno El Mercúrio,
o romancista Mário Vargas Llosa lamentqu que países latino-americanos
como o Chile e o Peru gastem a quinta
ou sexta parte de seus orçamentos
nacionais
de armas.
"Ser na compra
patriota consiste em discernir
quais são os verdadeiros interesses
nacionais e não comprar grandes
quantidades de armamentos" — afirmou o escritor peruano, acrescentaninteresses do hemisfério
do que os "viver
em paz e amizade
devem ser
com as nações vizinhas e trabalhar'
ativamente pela reconciliação e fraternidade de toda a América Latina".
Lutar contra a
dependência
Ao citar especificamente seu país e
o Chile, Vargas Llosa quis referir-se,
aparentemente, ao delicado estado de
suas relações, hoje. Para o romancista
"é lamentável, insensato e
perigoso
que países como o Chile, o Peru e
outros da América Latina, que padecem gravíssimas crises econômicas e
imensos problemas sociais, se endividem e dediquem a quinta ou sexta
parte de seus orçamentos nacionais à
compra de tanques, aviões e canhões".
E preveniu: "Trata-se de uma insensatez vertiginosa. Todos aqueles
que querem transportar o passado ao
presente contribuem, queiram ou não,
para que cada vez mais se gaste dinheiro em máquinas de matar, enquanto nossos paises sentem a falta de
escolas, hospitais, irrigação, habitações, estradas e trabalho para uma
multidão de desempregados".
Vargas Llosa alertou também que
"o futuro não
deixa outra alternativa
ao continente: ou todos nos unimos e
trabalhamos juntos ou juntos ficaremos eternamente confinados à dependéncia, pobreza e incultura".
Direto na referência ao conflito
fronteiriço que ameaçava as relações
o escritor conperuviano-chilenas,
cluiu que "o heroísmo de que sentimos
falta na América Latina não é aquele
que quer lutar pela ressureiçáo de antigos limites. O heroísmo de que precisamos é aquele que tornará invisíveis
e inúteis as estúpidas fronteiras que
nos legaram as torpezas de impérios
coloniais, removidos à custa de tanto
sangue pelos Governos republicanos,
até que se reúnam em um só os povos
que elas separaram".

Irã reage à crítica sueca
Teerà — Sedeq Tabatal, Blix frisou que as relações
porta-voz do Governo decla- entre o Irã e a Suécia perma- acusados de sodomla e um
rou ontem que o Irá poderá neciam boas e que suas decla- soldado foram fuzilados onromper relações com a Suécia rações não deveriam influir tem em Teerã, condenados à
se o Ministro do Exterior des- negativamente, desde que pe- morte pelos tribunais islãte país, Hans Blix, náo se dira unicamente o esclareci- micos.
Sadeq Tabatabai Informou
retratar das declarações con- mento da situação no Irá em
denando as execuções dos tri- acordo com os princípios dos que existem, atualmente, 20
bunals revolucionários e os direitos humanos que sempre Iranianos membros do Particrimes perpetrados por moti- marcaram a atuação da Sué- do Socialista presos em Ahwaz por suspeita de particivos religiosos contra a mino- cia no plano internacional.
"Indignado," o
ria curda.
porta-voz parem de atentados e ataTabatabai acusou o Chan- do Governo iraniano desmen- ques contra a população; friceler sueco de censurar o Irá tiu energicamente a noticia sou que prosseguem as invéssem objetividade, assinalan- de que 12 membros do Parti- tigaçôes sobre os detidos e
do que Khomeiny garantiu do Socialista Trabalhista fo- que quando processados eles
aos curdos a preservação de ram executados em Ahwaz, terão a oportunidade de se
sua religião, cultura e idioma. na província rica em petróleo defenderem num processo
Em Estocolmo, o Ministro do Kuzistão. Dois ladrões, que será público.

Sadat

zarpa

bordo
do
Cairo — A bordo do luxuoso late Al Horeyya (Liberdade), construído no final do
Século XIX e que já serviu ao
Rei Fàruk e a Gamai Abdel
Nasser, o Presidente Egípcio
Anwar Sadat, liderando numerosa comitiva, deixou ontem Port Said — na extremldade mediterrânea do Canal
de Suez — e chegará hoje, por
volta do meio-dia, ao porto de
Haifa, na terceira visita que
realiza a Israel desde novembro de 1977.
Muito confiante, Sadat destacou que a autonomia palestina e a situação de Jerusalém serão os principais assuntos da pauta de seu encontro
com o Premier israelense Menahem Begin, mas acreditase que também conste com
destaque da agenda uma iniciativa egípcia no sentido de
abastecer Israel com todo o
petróleo produzido pela jazida de Alma, na região de ElTor, ao Sul do golfo de Suez.
INEDTOSMO
Em troca desse forneclmento durante 15 anos — calculado em 20 milhões de toneladas anuais, que cobrirão um
quarto das necessidades israelenses a um preço quase
igual ao cobrado pela Organização dos Países Produtores
de Petóleo (OPEP) — Israel
deverá libertar dezenas de
árabes detidos nas prisões
dos territórios ocupados e
suavizar algumas posições no
que diz respeito aos palestinos.
Foi uma despedida de herói
a proporcionada ontem a Sadat. Quando o iate Içou âncoras e zarpou, os navios de
Port Said apitaram estridentemente, enquanto milhares
de pessoas acenavam com
Líbios
Trípoli — A revolução cultural ordenada pelo principal
dirigente da Líbia, Coronel
Moammar al-Kadhafi, sacudiu ontem as principais Embaixadas desse país árabe no
exterior, literalmente tomadas por centenas de jovens
estudantes que puseram em
segundo plano os antigos fúnclonários, acusados de burocratas, e transformaram as
representações diplomáticas
em "escritórios do povo".
A medida foi incentivada
por Kadhafi para marcar o
décimo aniversário do seu
Governo e os protestos surgiram em todas as partes. As
queixas de embaixadores,
adidos e secretários, no enda Líbia respontanto, o líder
deu que "revelam a lacuna
existente entre as massas e
suas embaixadas, muitas deIas ainda controladas por
-Billy

para

Israel

a

iate

do
Rei
Faruk
bandeirolas e gritavam slo- da náo fixada, envolvendo
Sadat. Begin e o Presidente
gans de apoio à viagem.
A viagem é inédita por dois dos Estados Unidos, Jimmy
motivos: desta vez Sadat se Carter.
Desde maio passado, Egito
fez acompanhar pela mulher,
Jihan, e foi por mar. Nas ante- e Israel estão empenhados
riores, ele seguiu para Israel nas negociações triangulares
por via aérea e náo levou a com os Estados Unidos para
esposa. Junto com o casal a vigência, nos territórios
partiram muitas autoridades, ocupados da Cisjordãnia e
entre elas o Vice-Premler Gaza, do regime de autonoHassan al-Tohamy, o Minis- mia administrativa decidido
tro da Defesa, Kamal Hassan em Camp David, em setemAli, e o Vice-Chanceler, Osda- bro do ano passado, mas até
ma el-Baz, além de agentes agora as partes não conseguide segurança, militares e di- ram sequer chegar a um acorplomatas do segundo esca- do sobre os temas que develáo. O iate seguiu escoltado ráo ser objeto de discussão e,
por quatro navios de guerra. embora isso seja o tema centrai das conversas de Haifa,
Antes de embarcar, Sadat observadores acham difícil
afirmou que espera até o final obter progressos substanciais
do ano "chegar a um acordo neste sentido.
com Menahem (ele trata o
Enquanto Israel entende a
Premier israelense pelo pri- automonia, de acordo com esmelro nome) não apenas a ses observadores, como um
respeito da autonomia, mas melo de manter Indefinidatambém com relação a Jeru- mente seu controle sobre os
salém. Sou otimista por natu- territórios ocupados, estando
reza", proclamou o líder egíp- seus dirigentes dispostos apecio, acrescentando: "Depois nas a conceder poderes admido que houve entre eu e Me- nistrativos limitados aos reslnahen, como amigos, temos dentes da região, o Egito,
de dar o retoque final no acor- com o apoio americano, lnsisdo geral até o fim do ano".
te em eleição de um Conselho
do Egito disse Autônomo, em Gaza e na ClsO Presidente "para
discutir Jordânia, e que este Conselho
que irá a Haifa
a autonomia palestina", res- disponha também de poderes
salvando, contudo, que "só os legislativos e judiciários para
palestinos determinarão seu abrir de vez o caminho para a
próprio destino. Vou a Haifa autodeterminação palestina.
Também se considera difípara dizer a Israel que temos
que realizar a autonomia. In- cil alcançar-se qualquer prosistirei também na conversa gresso no que se refere ao
com Menahem numa solução problema libanês (os bombarpara o problema de Jeru- delos israelenses contra basalém".
ses palestinas no país viziNo Cairo, afirmava-se on- nho). Os ataques, que prejutem que no encontro também dicam sobretudo populações
se decidirá a realização de libanesas, são questionados
uma nova conferência tripar- pelo Egito, que nesse ponto
tite em Camp David, de três náo conta com o apoio dos
dias de duração, em data ain- Estados Unidos.
ocupam

Embaixadas

membros do regime deposto
há 10 anos, do Rei Idris, velhos burocratas adeptos do
nepotismo e da extravagància".
JOVEM GUARDA
Pelo menos cinco Embaixadas importantes foram
ocupadas: Washington, Londres, Roma, Atenas e Valeta
(Capital de Malta, ilha de importãncla estratégica para a
Líbia). Quanto às representações de Paris, Madri, Bonn e
outras Capitais, nada se sabe,
a não ser que os telefones não
atendem. Os Embaixadores
em Roma e Valeta encontram-se em Trípoli, por determinação da Chancelaria. O
de Washington vai se aposentar.
Kadhafi disse esperar que
com a ocupação das EmbalCarter

Beirute — O jornal Al-Rai al-Aam, do
Kuwait, revelou que o irmão do Presidente Carter, Billy, encontrou-se no domingo, na Capital da Líbia, com representantes palestinos mais radicais do
que a OLP.
A conversa mais importante foi mantida entre Billy Carter e nada menos que

vê

xadas principais, as outras sigam o exemplo de combater
a burocracia e o distanciamento dos diplomatas em relação ao povo llblo. Os estudantes que tomaram a representação na Itália acusaram
seus funcionários de se tornprem "obstáculos às ambições
populares". Em Malta, os Jovens disseram que a inspirado Coronel Kadhafi
ção
"pois foinosso
chefe revolucionário diz que o poder, a rlqueza e as armas devem estar nas
mãos do povo".
Em Washington, o chefe da
Comissão de Ocupação, Ali
el-Houderi, garantiu que as
atividades não sofrerão interrupçôes, "pelo contrário, funcionaráo normalmente". Disse ainda que, a partir de agora, o povo líbio tratará diretamente com os Governos estrangeiros.

palestinos
o secretário-geral da Frente Popular de
Libertação da Palestina — Comando Geral (FPLP-CG), Ahmed Jibril.
Há dias, por ter-se reunido com o
representante da OLP nas Nações Unidas, Zehdi Labib Terzi, o Embaixador
norte-americano na ONU, Andrew
Young, foi forçado a renúncia.

JORNAL DO BRASIL
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naval conduz o esquife de Mountbatten para a Abadia de Romsey, sua

Sindicatos condenam
Governo de Thatcher
Londres — Tom Jackson, líder do Congresso de Sindicatos Britânicos TUC —
central sindical que reúne 115 sindicatos
com mais de 12 milhões de filiados —
advertiu ontem que a política econômica
do Governo conservador britânico pode
trazer conseqüências catastróficas e destruir a estrutura social da Grã-Bretanha.
Jackson fez a advertência ao inaugurar ontem a IIIa Conferência anual do
TUC, em Blackpool.
Os 1 mil e 200 delegados dos sindicatos
britânicos presentes rejeitaram categoricamente as reformas sindicais propostas
pelo Governo da Primeira-Mlnistra Margaret Thatcher que, entre outras coisas,
limitarão a atuação dos piquetes grevistas e a sindicalização por empresa.

Na reunião de ontem, Jackson acusou
Thatcher de fazer disparar os índices de
desemprego na Grã-Bretanha com sua
"O atual Gopolítica monetária restrita.
verno abandonou a política de consenso
e, de sua estreita base ideológica, tenta
modificar a sociedade fazendo uso de
instrumentos políticos que fracassaram
nos anos 30", afirmou Jackson.
O líder sindical disse ainda que "a
renúncia a toda intervenção estatal e a
confiança nas forças do mercado, unidas
a uma crença quase mística na eficiência
de um capitalismo desenfreado, é o que
diferencia o Governo britânico dos demais Governos de países industrializados".

Sem a força do passado
Evans
Robert Dervel

Correspondente

Londres — O ano político tem. início na
Grã-Bretanha com as conferências
anuais dos Partidos, que antecedem a
abertura do Parlamento após o recesso
de verão.
Mas antes de os Partidos se reunirem
para deliberar, o Congresso dos Sindicatos (TUC), a confederação nacional dos
sindicatos britânicos, se reúne num conclave solene para discutir políticas que
anteriormente tiveram muitas vezes
maior importância que as dos conservadores, trabalhistas ou liberais.
Este ano, a conferência do TUC, que
começou ontem em Blackpool, é de menor significado. O prestígio dos sindicatos ficou abalado com os acontecimentos
do último inverno, quando escolas ficaram fechadas, os mortos não foram enterrados e os hospitais se recusaram o receber pacientes devido às greves dos trabalhadores de serviços públicos. ,'
Junto com a greve nacional dos motoristas de caminhão, o fermento industrial
que levou à suspensão dos serviços essenciais e disputas nas indústrias manufatureiras, causando uma acentuada queda
na produção, guindou ao Poder a Sra
Thatcher e os conservadores nas eleições
de maio, que venceram por grande
maioria.
O movimento sindical britânico não se
autodestruiu, algo que nem mesmo a Sra
Thatcher deseja. O TUC é uma das grandes instituições da nação. É importante
preservá-lo como um elemento vital nas
negociações entre trabalhadores e empresârios, como o elo entre o Governo e a
força de trabalho, e como organização
coletiva que financia e mantém o Partido
Trabalhista para tornar eficaz o sistema
bipartiddrio.
A reunião de Blackpool esta semana é
a IIIa de uma série iniciada em 1858. Os
primeiros cem anos foram dedicados a
melhorar as condições dos trabalhadores. Nas duas guerras mundiais, os sindicatos desenpenharam um papel vital na
mobilização dos trabalhadores britãnicos para travar batalhas importantes
para a sobrevivência da Grã-Bretanha.
Em 1968, quando o TUC comemorou
seu primeiro centenário, já se tornara
uma instituição famosa e copiada no
mundo inteiro. Os líderes sindicais britanicos eram muito respeitados. Alguns
chegavam a presidentes de gigantescas
empresas estatais, outros, ao se aposentar, ganhavam títulos e eram designados
para a Câmara dos Lordes. Um deles
chegou a Governador de uma colônia e
outro se tornou embaixador.
Convidados por embaixadas estrangeiras por serem homens de poder, eram
o alvo das atenções nas recepções diplomãticas de Londres. Nenhuma comissão
real ficava completa sem a presença de
representantes sindicais. Nenhum debate
de televisão podia prescindir deles.
Os líderes dos grandes siMicatos, como os dos mineiros de carvão, trabalhadores de transportes, maquinistas, eletricistos e funcionários públicos, tornaramse muito conhecidos de tanto aparecerem
nos jornais e programas de televisão.
Clive Jenkins, líder do Sindicato dos
Trabalhadores Técnicos e Empregados
de Escritório, o de crescimento mais rápido entre os grandes sindicatos, tornou-se
famoso pelo luxo de seu escritório e por
seus passatempos aristocráticos, como a
caça à raposa. Graduados universitários
acharam mais atraente e compensador
fazer carreira nos sindicatos do que em
bancos ou indústrias. A tradicional imagem do sindicalista de boné de pano
lutando por melhores condições para os
trabalhadores desapareceu e em seu lugar surgiu o carreirista ambicioso, sempre bem vestido e capaz áe participar a
qualquer momento de entrevistas na televisão.
Sob Governos trabalhistas eles se tornaram assessores íntimos de PrimeirosMinistros. À medida que crescia seu poder e a influência dos sindicatos, também
aumentavam o seu número e suas ren-

das. Os fundos de reserva dos grandes
sindicatos se tornaram mais amplos, e
seus administradores passaram a ser conhecidos como compradores de quadros
valiosos e objetos de arte antigos, adquiridos como investimento numa hora em
que as ações de companhias industriais
eram pouco atraentes devido à fermentação causada pelos sidicatos.
Com o tempo, porém, eles se deixaram
corromper pelo Poder. Quando o Premier
conservador Edivard Heath convocou
uma eleição durante a greve dos mineiros de carvão, em 1974, com o slogan
Quem dirige o pais, o Governo ou os
sindicatos?, ele foi derrotado. Foi a primeira vez na história inglesa em que um
Governo eleito foi derrubado pela força
dos sindicatos.
Seu sucessor, o Primeiro-Ministro trabalhista Harold Wilson, aprendeu a lição,
e desde 1974 até a queda do Governo
Callaghan, em maio último, os líderes
sindicais náo se descuidaram de questões
internas como salários, preços, inflação e
medidas para ajudar as indústrias e
manter o nível de empregos. Algumas
dessas iniciativas partiram dos departamentos de pesquisa do TUC, porque os
sindicatos maiores estavam em condições de contratar assessores econômicos
bem pagos.
O público se alarmou em parte com o
crescimento do poder dos sindicatos e em
parte com o perigo de penetração e controle de alguns deles por extremistas da
esquerda. Sentindo na situação uma
ameaça perigosa à democracia palarmentar, o povo votou contra os trabalhistas e sob a liderança da Sra Thatcher os
conservadores assumiram o Poder. Mas
a dama de ferro, apesar de seu claro
mandato eleitoral e de uma sólida maioria parlamentar, está tratando os sindicatos com cautela.
Em parte isso se deve ao seu grande
poder e influência, mas há outra razão
para sua moderação. Embora ansiosa
para evitar uma confrontação semelhante à que destruiu seu antecessor, Edward
Heath, ela quer que os sindicatos se reformem internamente por conta própria,
abandonando suas políticas de grande
poder e voltando a participar ao lado do
Governo da solução de problemas nadonais.
É esse o significado da conferência do
TUC este ano. Os delegados se reuniram
sem muita vibração, muitos deles preocupados com as provas de impopularidade
e sabendo que talvez um terço dos membros dos sindicatos votou na Sra Thatcher e nos conservadores há apenas quatro meses.
Eles também se reuniram sob a sombra causada pela relutância de muitos
trabalhadores da construção civil em
atender à convocação de dois dias de
greve por seus lideres nacionais. Em aigumas empresas eles compareceram ao
trabalho ontem, desafiando a ordem para entrar em greve. Os 1 mil e 200 delegados reunidos em Blackpool, representando cerca de 12 milhões de trabalhadores,
são um "Exército um tanto desmoralizado", apesar de sua retórica estridente,
segundo o Daily Telegraph. Desorientado, o TUC não sabe em que direção
avançar.
Há graves sinais de divisões internas
capazes de anular o trabalho de mais de
um século de esforços construtivos para
construir uma instituição responsável
que representasse os trabalhadores. Os
observadores prevêem debates acalorados e ameaças em altos brados contra o
Governo conservador nos próximos três
dias. Enquanto discutem em Blackpool, o
Times continua fechado (há 11 meses) e
todos os serviços de televisão comercial
estão suspensos há três semanas como
resultado de conflitos entre sindicatos e
empresários. E o significativo é que são
conflitos sobre poder (o direito dos empresârios de administrar suas empresas)
e náo sobre salários.

cidade natal

Lynch quer
solução
urgente
Joe Mulholland
U Mond»

Dublin — Evocando ontem o encontro que terá amanhã com a Primeira-Ministra Margaret Thatcher,
o Primeiro-Ministro da República
Irlandesa, Jack Lynch, declarou
"uma iniciativa britânica
no
que
Ulster (Irlanda do Norte) é urgente".
"A violência vai
ali continuar —
declarou — se uma solução política
não for encontrada". Para Lynch, a
"divisão do Poder" entre
as duas
comunidades, a legalista e a nacionalista, faz-se mais necessária do
que nunca".

Mudança de posição
Modificação importante da politica de Dublin em relação ao Ulster:
Lynch declarou que se uma administraçào interconfensional for instaurada em Belfast, seu Governo
nào insistiria mais na exigência de
formar um conselho de toda a Irlanda, semelhante ao que havia sido
proposto pelo acordo de Sunningdale, em fins de 1973.
Esta idéia de uma instituição da
qual participariam representantes
das duas partes da Ilha, inquieta
notadamente os legalistas do Ulster, que a consideram como o primeiro passo rumo à reunificação.
Foi para lutar contra esta instituição que eles organizaram a greve
geral, que, em maio de 1974, fez
malograr esta primeira experiência
de administração interconfensional
da província.
Quanto à Organização Nacionalista Extremista Ira Provisória
(Exército Republicano Irlandês) —
em sua primeira declaração pública
depois do assassinato de Lord
Mountbatten e seus três familiares,
e o massacre de 18 soldados britânicos — ela deixou claro que continuará em sua campanha de vlolèncias, até que o Governo Britânico
decida retirar-se completamente do
território irlandês. Em entrevista
ao correspondente em Belfast do
jornal The Irish Times, de Dublin,
um dos lideres nacionalistas declarou que seu movimento vai continuar a golpear "alvos destacados".
Referindo-se ao assassinato de
Lord Mountbatten, afirmou que "a
idade do homem não tem importància, o que ele representa é o que
importa". O porta-voz da Ira Provisória acrescentou que a ligação entre o atentado contra Lord Mountbatten e o que custou a vida dos 18
soldados ingleses está em que os
dois acontecimentos abalaram a
vontade do povo britânico de permanecer na Irlanda.

Polícia irlandesa
tem novas pistas
Dublin — Seis homens teriam
participado do assassinio de Lord
Mountbatten, declarou ontem em
Dublin um alto funcionário da policia, John Courtney. Há poucos dias
foram detidos na Irlanda Francis
MaGirl e Thomas McMahon, ambos irlandeses, acusados de assassínio.
A policia Irlandesa vem lnterrogando numerosos simpatizantes do
IRA Provisório, organização nacionalista armada.
Ontem, uma guarda de honra
formada por oito homens do navio
"Mercúrio", da Marinha Real, levou
o corpo de Lorde Mountbatten de
sua casa em Romsey, para a igreja
medieval onde ele será enterrado
quarta-feira, depois de uma cerimônia fúnebre na Abadia de Westminster, em Londres.
Outra guarda de honra da Marinha Real passou parte do dia treinando nas ruas de Londres para o
enterro de Mountbatten, que levará
chefes de Governo de todo mundo
para a Inglaterra. Em contraste,
uma cerimônia fúnebre de 20 minutos está marcada para hoje, para o
neto de Mountbatten e a sogra de
sua filha, que morreram com ele no
atentado.
Paul Maxwell, de 15 anos, piloto
do iate explodido pelos terroristas,
o Shadow Five, foi enterrado na
semana passada, em sua cidade, na
Irlanda do Norte. O enterro de
Mountbattem foi programado para
uma semana depois a fim de dar
tempo para que todos os representantes dos Governos de todo o
mundo estejam presentes.
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Um trem foi incendiado em Sant Sebastian durante os incidentes que paralisaram o país basco

Greve geral e
violência param
todo país basco

URSS proíbe entrada de
"livros ofensivos" na
II Feira Internacional
Moscou — O presidente da Comissão Estatal
Soviética para a Edição de Livros, Boris Stukalin,
confirmou ontem que as autoridades alfândegarias da União Soviética excluirão da II Feira
Internacional do Livro, que será inaugurada hoje
em Moscou, uma série de obras consideradas
ofensivas ou contrárias às leis soviéticas.
Fontes ocidentais que participarão da Feira
disseram que as autoridades já proibiram cerca
de 21 títulos e que outros 13 estão sendo examinados para possível proibição. Stukalin é também
presidente da comissão organizadora da Feira.

Madri — Um rapaz de 16 anos, Lisardo Cano, saiu
gravemente ferido a bala das iradas manifestações realizadas em todo o país basco depois que a polícia matou
também a tiro, sábado, outro rapaz, de 18 anos, durante
ato público de protesto contra o tratamento dado pela
França aos refugiados bascos. Toda a região está em
greve, e nos grandes centros a população ergueu barricadas e enfrenta a polícia, incendiando ônibus e bondes.
O assassinio, de sábado de Inaki Quijera Cedarain,
de 18 anos, pelo qual já foi preso um policial, provocou
choques entre os nacionalistas bascos e a polícia em
todas as quatro capitais bascas no fim de semana, na
maior onda de violência registrada na região desde a
morte de uma jovem numa manifestação antinuclear em
Pamplona. O saldo dos conflitos, náo oficial, seria de um
mono, 14 feridos — inclusive dois policiais — e uma
centena de prisões.

LIVROS PROIBIDOS
Entre os livros proibidos,
segundo fontes ocidentais, há
obras do dissidente soviético
Alexander Sojenitsyn — inclusive o Arquipélago Gulag
— as memórias do PrimeiroMinistro israelense, Menahem Begin, dos anos que
passou num campo de trabalho estalinista, intituladas
Noites Brancas; dois livros de
Svetlana Alliluyeva, filha do
falecido ditador Josef Stalin,

Violência Terrível
O Prefeito de San Sebastian, Jesus Maria Alkain,
responsabilizou a polícia pela violência. "Os manifestantes foram atacados repetidamente pela polícia nacional,
com terrível violência, uma violên cia que envolveu toda
a cidade", disse. Numa nota ao Governador civil da
Província, declarou que os choques podiam ter sido
evitados, "com um mínimo de compreensão por parte do
Governo central". Acrescentou, ainda, que a manifesta"perfeitamente legítima".
çáo era
As autoridades cancelaram no domingo todos os
atos públicos, quando os manifestantes, a maioria pertencente a partidos radicais de esquerda separatista,
bloquearam várias ruas com barricadas, destruíram
janelas de edifícios públicos, incendiaram dois ônibus e
apedrejaram a polícia, em San Sebastian e Bilbao. Em
Victoria, um policial teve de ser hospitalizado, depois de
atingido por uma pedra.

Embaixada dos EUA
cancela recepção
nthony Austin
The New York Timtt

Moscou — A Embaixada
norte-americana em Moscou
atendeu ao pedido da Associaçáo de Editores Americanos e cancelou a recepção
que ofereceria a editores soviéticos por Robert Bernstein, presidente da Random
House, náo ter obtido da
União Soviética visto para
participar da Segunda Feira
Internacional do Livro.
A Embaixada, que co-

Governo Protesta
Em San Sebastian, que, como quase todas as cldades da província, está paralisada pela greve geral decretada pelos Partidos de esquerda e os sindicatos, cerca de
quatro mil pessoas participaram do enterro de Inaki
Quijera. Nas manifestações de ontem, com participação
nâo inferior a 15 mil pessoas, as unidades da polícia
usaram contra os manifestantes gases lacrimogènios e
balas de borracha.
O chefe do Governo provisório basco-espanhol, Carlos Garaicoechea, enviou um telegrama ao chefe do
Governo central, Adolfo Suarez, recomendando como
"imprescindível"
o estabelecimento de uma "comissão
mista, com intervenção de instituições bascas, encarregada da direção da ordem pública até sua passagem ao
Governo basco".
Na mensagem, Garaicoechea acusa as autoridades
policiais destacadas em Guipuzcoa de terem desobedecido as Instruções do prefeito, para dar tratamento
"tolerante e comedido" às manifestações. Ele descreve
as atuações dos policiais como de "uma brutalidade
incompreensível".
A maioria dos
bascos condenou a
"ação brutal" da partidosO políticos
Partido Socialista Operário
polícia.
(PSOE), o Partido Comunista e Partido Nacionalista
(moderado), apesar de hostis à tese independentlsta de
Herrl Batasuna, juntaram-se nessa condenação. O Estatuto da Autonomia Basca, negociado em julho passado
em Madri pelo Partido Nacionalista Basco, será em
breve objeto de um referendo, sem dúvida a 25 de
outubro próximo, se o Governo espanhol aceitar a data
proposta pelo Conselho Geral Basco.

Genebra — O chefe da Comissão de Direitos Humanos
das Nações Unidas, Theodor Van Boven confirmou
denúncia publicada pelo jornal londrino The Guardian
espionagem eletrônica dos telefones
que dava conta da"por
outra alta autoridade da ONU",
de seu escritório
que fontes da organização em Genebra identificaram
como Pierre Sanon, subchefe da Comissão dirigida por
Van Boven.
Sanon não desmentiu a acusação, afirmou que "está
com a consciência tranqüila" e advertiu que "quando a
verdade for conhecida, haverá fogos de artificio nas
Nações Unidas". Van Boven pediu uma investigação
oficial da questão que foi atribuída por autoridades da
ONU à ambição e busca de vantagens pessoais. A
Comissão de Direitos Humanos recebe denúncias sobre
pessoas e entidades de todos os países e trabalha sob o
compromisso de sigilo absoluto em relação às suas
fontes.

Lembre de seus compromissos ao som
de uma alegre música.
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Pitzo-EUtTÒnico'
Relcguj digitai calendário perpétuo.
martador de tempo, 2 alarmei,
memória de tempo, calculadora
com 8 digxtnt.
A Marci de Quilidade internacional
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Veja e ouça esta pequena maravilha da Caaio. o maior fabricante
mundial de aparelhoa eletrônicos, que criou para voei uma
completíaaima linha de calculadoras polivalentes. A Melody-80
tem dois alarmes musicais, que tocam a Tarantella Napolitana e
Pour Elise. de Beethoven. Mas você também pode compor suas
próprias melodias ou tocar suas músicas favoritas, porque
a Melody-80 emite uma nota diferente quando você aperta as
teclas. Além disso, a Melody-80 è um relógio digital,
um calendário automático, um cronômetro profissional e uma
calculadora completa.
Tanta novidade e criatividade só podem ser da Casio, lógico.
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patrocinaria a recepção de 7
de setembro junto com os editores norte-americanos, Informou aos convidados sovièticos, entre eles Boris Stukalin,
chefe da Comissão de Estado
para a Imprensa, que o encontro foi cancelado em sinal
de desagrado pela recusa das
autoridades soviéticas em
conceder um visto a Bemstein.

Funcionário da ONU
confirma espionagem

CASIO
I"-t: '

e um livro do dissidente soviétlco Andrei Sakharov.
Indagado sobre o motivo
da proibição de alguns livros,
Stukalin respondeu: "Náo podemos autorizar sua exibição
porque náo favorecem o objetivo da distensão e do espirito
de intercâmbio e entendimento mútuo entre os povos,
além de incentivarem a hostilidade. "Stukalin disse ainda
que os livros violam as leis
soviéticas", que proíbem as
obras racistas e fascistas."

CASIO COMPUTER CO. LTD TOKYO. JAPAH
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8 digitoi, memória
independente, corutantei,
porcentagem totais.
cálculos de tempo.
Com relógio a quartzo.

10 dígitos au manlúia de
10 dígitos, com exponenciau
de até IO'*1. 5/AnçSfi
cientificai. 256 operacóts
programáieis, 2? memórvw,
parênteses ds 10.* potência

10 dígitos, memória
independente, iodai ai funções
comerciais e de contabilidade,
constantes, porcentagens,
tubtotais e totais, registro
de itens. 2 modahdaãei de
operação: a pilha ou força.

10 dígitos, memória
independente, constantes,
porcentagens, tuòíctau e
totais, registro de itens,
3 modalidades de operação:
força, pilha ou bateria
recarregàiel
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IC não
As roupas de Aèao da
Silva Fonseca, que estavam na 168 DP. na Barra
da Tijuca: por ocasião de
sua morte, estão mesmo
manchadas de sangue,
conforme constatou o exam>? realizado pelo Instituto de Criminalística, cujo
resultado foi entregue, ontem, ao Juiz sumariante
do,,Io Tribunal do Júri,
Mélic Urdan. A perícia só
não determinou se é san'
alegando
gue humano, "escapa
às
que tal tarefa
atribuições de um Serviço
dé Física e Química".
&p, receber de volta as
roupas e o resultado dos
exames, o Juiz Mélic Urdan-náo conseguiu esconder sua surpresa e irritação ante a resposta dos
péíitos,comentando
que
"quando
já entramos na
eránuclear, é um absurdo
um.órgão de polícia científica, que se rotula tão eficiente, dizer que foge às
suas atribuições determinar a espécie de sangue
existente nas roupas de
uma vítima".
EXAME FALHO
Ás roupas, bem como o
laudo de exame de peças
de vestuário n° 731836, foram entregues no Io Tribunal do Júri, às 16h
acompanhados do Oficio
n° 13515/412-79, assinado
pelo diretor do Instituto
Carlos Éboli, delegado José Marques, O exame realizado e assinado pelos peritos Walter Rodrigues
Rego e Francisco Duarte
Bello, que funcionaram,
respectivamente, como relator e revisor, demonstra
que foi apenas superficial.
Segundo eles, na jaqueta, ---"resultou positiva a
pesquisa de sangue na
mancha relativa à região
antgro-superior direita da
mesma". No boné, "resultoúpositiva a pesquisa de
sangue em um dos salpicos mencionados, de coloração pardo-avermelhada". Quanto às demais
peças encaminhadas a
exame, o Instituto limitoü-se a descrever a bermuda, informando que a
pesquisa foi negativa.
Na parte de esclarecimentos, os peritos alegam
que foi necessário recortar
uma pequena parte do tecido da jaqueta para realizar os testes, "em face da
interferência de cor, devido ao forte tom azul —

Terça-feira, 4/9/79

D

1° Caderno

sabe se sangue na roupa de Aézio é humano
índigo d& mesma'' Emnenhuro trecho do laudo eles
citam a realização de testes no forro interno da boisa que acompanha as roupas, cujo papel também
está visivelmente manchado de sangue, que se
infiltrou até a parte extema.

Foto d* Luiz Cario* David

Presos da Quinta da Boa
Vista cavam buraco e 82
fogem pelo encanamento
Uma comissão de sindicância do Desipe vai
apurar, em uma semana, os responsáveis pela
fuga de presos, no Presidio Evaristo de Morais
Filho, o Galpão da Quinta da Boa Vista. Na noite
de domingo, 82 detentos, após cavarem um buraco na cela B-18, fugiram pela galeria de águas
pluviais; até a noite de ontem. 22 haviam sido
recapturados.
Durante o dia de ontem, muitas delegacias,
nada sabiam sobre a fuga, inclusive a Polínter,
que está aguardando relatório do Desipe para.
começar a procurar os fugitivos, muitos dos quais
condenados por assaltos e roubos. O Secretário
de Justiça, Erasmo Martins Pedro, considerou a
situação do presídio "precária e sem nenhuma
segurança."

DOIS PESOS
O laudo diz, ainda,
"os exames realizadosque
se
referem à pesquisa genérica de sangue, uma vez que
a determinação de sangue
humano envolve técnicas
de Imunologia (soroalbumino-reação de Uhlenuth) que escapam às atribuições de um Serviço de
Física e Química". Com
isto, o Instituto de Criminalística, que faz parte do
Departamento TécnicoCientífico, alegou não dispor de meios para precisar
se uma mancha é de sangue humano ou não.
Entretanto, há seis
anos, em 1973, durante investigações para elucidar
crimes do Esquadrão da
Morte, aquele instituto
procedeu de maneira diferente. Foi no caso do assassínio da costureira Teresa Ferreira Conceição,
que, juntamente com seu
companheiro Jorge Pé
Queimado, foram fuzilados por policiais da Delegacia de São João de Meriti e colocados dentro de
um camburão, para serem
deixados numa estrada
deserta.
Seus algozes — o comissário Olímpio e o detetive
Luís Vítor Dantas Lomba
— deram azar, porque, no
trajeto, a porta da viatura
se abriu, e Pé Queimado,
que ainda estava vivo,
conseguiu escapar. Quando denunciou o fato e foram abertas as investigações, o Instituto de Criminalística determinou que
o interior do camburão estava manchado de sangue
humano, embora tivesse
sido raspado e lavado.
Diante da ineficiência
do laudo remetido pelo
Instituto de Criminalística, o Juiz Mélic Urdan,
após algumas consultas
telefônicas aos peritos que
o estão assessorando,
anunciou que solicitará o
exame das roupas a outrás instituições semelhantes, salientando que,
se preciso for, recorrerá a
laboratórios particulares.

Juiz interroga hoje
legistas do servente
O Juiz sumariante do Io
Tribunal do Júri, Mélic
Urdan, considera os interrogatórios de hdje — dos
peritos Mary Monteiro
Cordeiro e Elias de Freitas
— decisivos para seu despacho, a ser dado na sexta-feira, e deverá concluir
por homicídio, no inquérito sobre a morte de Aézio
da Silva Fonseca. Para
ele, "serão esclarecidas todas as contradições e falhas dos laudos técnicos,
principalmente a da hora
da morte".
Isso significa que o magistrado poderá apontar
novas infrações, indiciando outras pessoas, além
dos seis policiais envolvidos na morte do servente
dó Itanhangá Golfe Clube.
Ele considera ilegal e reprovável o fato de o IML
ter' permitido ao professor
Ivan Nogueira Bastos dar
aula de Anatomia para oito alunos da Faculdade de
Medicina de Petrópolis
com o cadáver de um homem sabidamente com família.
"Como o IML
pode permitir uma aula de Anatomia com cadáver que não
pertence ao Estado?" —
questionou o juiz sumariamente do Io Tribunal do
Jüri. Ele lembrou, ainda,
que a lei é muito clara
quando afirma pertencer
ò" corpo à família do mortp, salvo nos casos em que
ápessoa deixe, em codiciIo (parte do testamento)
órgãos para serem pesquisados. A matéria já foi disoutida em vários congressos do Ministério Público,
chegando seus participantés à mesma conclusão.
Além do mais, como o
IML, que, no auto de exame cadavérico, atestou ter
havido auto-eliminaçào,
poderia deixar que tocassem no corpo pessoas que
não iriam assinar o laudo?
Isso, porque, apenas os
l^Jãicos-legistas Elias de
Freitas e Mary Monteiro
Cordeiro assumiram, oficialmente a reponsabili
dade E, como o nome do
professor Ivan Nogueira

?

Bastos nâo aparece em
qualquer dos laudos, o
Juiz Mélic Urdan nâo poderia convocá-lo a comparecer a Juizo.
Porém, se no interrogatório de hoje, os dois legistas garantirem a participaçào do professor Ivan
Nogueira Bastos na necrópsia de Aézio da Silva
Fonseca, então o magistrado terá conhecimento
oficial, pois, até agora, o
caso só foi confirmado peIo diretor do Instituto Médico-Legal, Olímpio Pereira da Silva.
Durante o depoimento
de Mary Monteiro Cordeiro e Elias de Freitas, o juiz
sumariante do Io Tribunal
do Júri fará suas perguntas "calmamente e sem
muita pressa", para restabelecer a verdade sobre a
morte de Aézio:
"Se vou agradar ou desagradar alguém, isso nào
importa. Para mim, o importante é o estudo do
processo que está sendo
feito de acordo com minha
consciência", acentuou
ele.
Estabelecer a hora da
morte, ele considera fundamental. Pois há contradições entre o auto de exame cadavérico e o laudo
de exame de local. O primeiro atesta que Aézio
morreu às 10h50m do dia
22 de junho, enquanto o
outro afirma que os peritos do Instituto Carlos
Éboli foram solicitados
pela 16a DP às 8h25m do
dia 22. A perícia começou
às 9hlõm e se encerrou às
9h45m.
"Essa é uma divergència flagrante" — disse o
juiz. Estabelecida a hora
da morte, ele poderá testar os álibis.
Outro fato que precisa
ser esclarecido — entre as
muitas outras questões a
que se submeterão os médicos-legistas — diz respeito à inexistência de lesoes externas em Aézio,
segundo os laudos. Por
que havia sangue em sua
roupa?
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O detetive, de camisa branca, ficou junto à árvore durante 40 minutos mas ninguém apareceu

Juiz quer
transferir
Instituto
O Juiz da 7a Vara Criminal,
Álvaro Mayrink da Costa, enviará oficio à Procuradoria
Geral de Justiça, solicitando
que o IML seja transferido da
Secretaria de Segurança para
a Secretaria de Justiça, "a
fim de ser desvinculado do
repressor". Ele afirma
órgão"este
é o melhor caminho
que
para vermos diminuídas as
vulnerabilidades atuais do
instituto, principalmente as
de perícias em geral".
Esse despacho resulta do
fato de dois médicos-legistas,
Sérgio Figueiredo Romano e
Osvaldo Ferreira da Costa,
terem atestado, no exame de
corpo de delito no feirante
Hélio Rodrigues da Silva, a
inexistência de lesões por tortura. Elas foram constatadas
pelo magistrado, quando o
preso, em dezembro do ano
passado, estava à disposição
da Justiça.
ACAREAÇÃO
Para provar que o feirante
Hélio Rodrigues da Silva foi
seviciado, torturado inclusive
com choques elétricos e no
pau-de-arara, na 31a DP em
Ricardo de Albuquerque, para onde foi levado, o Juiz Álvaro Mayrink da Costa intimou os policiais Francisco,
Décio e Pedro — que, em outubro do ano passado, eram
carcereiros daquela delegacia
— a comparecerem à 7a Vara
Criminal, para acareação, na
quinta-feira, às 13h.
Hélio Rodrigues da Silva já
foi ouvido, no dia 30 de agosto, tendo confirmado todas as
torturas que sofrerá. Depois
da acareação, o Juiz Álvaro
Mayrink da Costa tomará
medidas contra os policiais,
remetendo todas as peças do
processo à Procuradoria Geral da Justiça, para instauração de ação penal, por lesões
e abuso de Poder. E, também,
ao Secretário de Segurança,
para inquérito administrativo contra os três policiais.
Quanto aos médicoslegistas, Sérgio Figueiredo
Romano e Oswaldo Ferreira
da Costa, ele enviará oficio ao
Procurador Gerai de Justiça,
para processar criminalmente os dois peritos, por "falsa
perícia". Ainda oficiará ao Secretário de Segurança para a
instauração de processo administrativo contra os dois e
ao conselho Regional de Medicina, "para as medidas cabíveis".
Hélio Rodrigues da Silva
foi preso em flagrante, no dia
10 de outubro do ano passado, por policiais do 21° Batalhão da Policia Militar, na Estrada do Rio do Pau. Junto
com ele também foram detidos Orlando Vieira Branco,
José Ferreira de Assis e MarIene de Paiva Teixeira, depois de desobedecerem à ordern de parar o carro, tendo
sido perseguidos pela policia.
No automóvel, foram encontrados dois revólveres e os
quatro estavam drogados.
Em dezembro, o auto da
prisão em flagrante chegou à
7a Vara Criminal. E, na audiència, foi constatada, pelo
próprio Juiz Álvaro Mayrink
da Costa, a tortura a que foi
submetido Hélio Rodrigues
da Silva, que viu "nas costas
do preso as marcas de cassetetes".
Imediatamente o magistrado solicitou sua remoção para o Hospital de Psiquiatria
Nelson Hungria, pois Hélio
confessou ser dependente de
drogas.

Professora recebe
ameaça de ter filho
de 11 anos morto
A policia está investigando
as ameaças de extorsão que a
professora Teresinha Cantisano Maranhão vem recebendo há uma semana, de que
seu filho Carlos Eduardo, de
11 anos, poderá ser seqüestrado e morto, se ela não pagar
Cr$ 200 mil. Ela é diretora da
Escola Municipal Paula Brito, na Rocinha, e mora na
Rua Dias da Cruz, no Méier.
Os dois locais estão protegidos por agentes da Divisão de
Roubos e Furtos.
No último telefonema, a
pessoa que a ameaça — que
se identifica apenas como Roberto — informou que o dinheiro deveria ser entregue,
às lOh de ontem, na Avenida
Rio Branco, na porta da Galeria dos Empregados no Comércio, "a um homem que
saltaria de uma radiopatrulha." Policiais compareceram
ao local, mas ninguém se
apresentou para apanhar os
papéis velhos, colocados no
lugar do dinheiro.
O COMEÇO
As ameaças começaram no
dia 26 de agosto, domingo.
Embora não fosse dia de expediente, havia sido marcada
uma reunião de pais e professores da Escola Paula Brito,
na Rua Dionéia, s'n°, para as
15h30m. Ao meio-dia, a merendeira Marta, que mora na
escola, atendeu o telefonema
de uma pessoa, que procurava pela diretora. Ao ser informada de que ela ainda não
havia chegado, deixou o recado, informando que o filho
mais velho poderia ser seqüestrado.
Mais tarde, a mesma pessoa voltou a ligar e conseguiu
falar com a professora, ameaçando seqüestrar e matar
Carlos Eduardo. Assustada,
ela avisou o marido, Altair
Maranhão, e os dois foram à
25a. DP, no Engenho Novo,
dar queixa, pois moram no
Méier. Foram encaminhados
ao Departamento Geral de
Investigações Especiais, no
Centro; à 15a. DP, na Gãvea;
e, finalmente, à Divisão de
Roubos e Furtos, em Benfica.
O diretor da divisão, delegado Armando Pano, designou o delegado Borges Fortes, do 2° Setor Operacional
de Roubos e Furtos, da Barra
da Tijuca, para investigar as
ameaças e o delegado Fauzer
Bunde, do 3o Setor Operacional de Roubos e Furtos, em
Pilares, para dar garantias à
família. Dia e noite os policiais vigiam o ap. 201 da Rua
Dias da Cruz, 429, no Méier.
Durante o dia, em companhia
do avó, eles levam Carlos
Eduardo ao Instituto Nicéia
Macieira, à tarde, e Carlos
André, de sete anos, pela
manhã.
GRAVAÇÃO
Na quinta-feira, quando
houve o último telefonema de
Roberto, ele foi gravado pelo
delegado Borges Fortes. O
possivel seqüestrador ligou
para a Escola Paula Brito e
houve o seguinte diálogo:
Aló, Quem fala?
É da Escola Paula Brito.
A D. Teresinha.
É ela.

Aqui é o Roberto.
Sim. O que é que há?
Sei que há dois policiais
em sua casa, mas não são
homens meus. Se acontecer
alguma coisa a eles, eu não
tenho nada com isso. Mas
preste atenção.
Sim.
Eu vou querer uma quantia para não matar seu filho.
Mas... quanto?
CrS 200 mil.
CrS 200 mil? Mas. é muito. Onde vou arrumar esse
dinheiro todo? E como devo
fazer? Vou entregar a quem?
Preste atenção. Na segunda-feira, às lOh da manhã,
uma pessoa deve levar o dlnheiro embrulhado em um
papel vermelho. Vai ficar na
Avenida Rio Branco, em frente à Galeria dos Empregados
no Comércio...
Mas, quem vai apanhar?
... e vai passar um carro
da radiopatrulha. Um homem
vai saltar, se dirigir à pessoa
que estiver com o pacote vermelho e apanhar a encomenda. Preste bem atenção: será
um carro da Radiopatrulha.
OS CARROS
Ontem pela manhã, o delegado Borges Fortes e cinco
policiais compareceram ao
local. Um agente de cabelos
brancos estava com o embrulho vermelho, no qual haviam
sido colocados papéis velhos.
Faltando cinco minutos para
as lOh, passou o camburão
63371 da 4a DP, que estava
fazendo ronda e parou junto
aos policiais. Quando faltavam três minutos, a RP
54 0246. da PM, com três militares, parou junto ao ponto
de ônibus e houve uma certa
preocupação dos agentes,
que julgavam ser aquele o
carro indicado, mas ele seguiu pela Avenida Rio Branco. Cerca de 40 minutos depois, como não aparecesse
ninguém o esquema foi desmontado.
BRINCADEIRA
O delegado Borges Fortes
vai investigar as ameaças por
outros ângulos, acreditando
que elas possam ser uma
brincadeira de mau gosto
com a professora, por dois
motivos: primeiro, por haver
descoberto, ao assumir a direção da escola, um desvio de
merenda escolar e estava
controlando todo o material
que entrava e saía do estoque; e. segundo, por se haver
declarado contra a greve dos
"
professores.
O delegado vai. ainda, apurar, no comando da Policia
Militar, se a radiopatrulha
54/0246 estava em serviço
normal de ronda, se foi acionada pelo Centro de Operações ou se estava fora de sua
rota.
ANÚNCIOS tifei
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Promotor
pede prisão
para oito
—

Após descreSão Paulo
ver minuciosamente as torturas aplicadas em seis presos,
no Distrito Policial de Perus,
onde morreu o motorista Homero Lopes, o Chacrinha, o
Promotor Luís Antônio Fleury Filho, especialmente designado para acompanhar o
caso na polícia e na 11a Vara
Criminal, em 11 laudas datilografadas requereu, ontem, a
prisão preventiva de cinco investigadores, um escrivão,
um PM já expulso da corporação e de um inspetor de
quarteirão e indiciou três delegados.
Ontem mesmo, a denúncia
foi apresentada ao Juiz Manoel Carlos Vieira de Morais,
que. hoje. deverá decretar a
prisão preventiva dos implicados no processo, no qual
figuram, ainda como vítimas,
Raimundo Barbosa de Lima,
Luis Carlos Moreira, Clóvis
Dias, José Roberto Aureliano
e Gilson Goiás Dourado.
O promotor deixou de pronunciar o delegado Jorge Otta. por entender que ele se
limitou a cumprir ordens
emanadas de superior, de euja legalidade não tinha motivos para duvidar. Denunciou,
porém, os investigadores Cléber de Sousa Rocha, Ildevar
Coelho Starteli, José Guido
de Almeida Filho, Vanderlei
Miranda e João Carlos Costa;
o escrivão José Ivo Moreira; o
ex-PM Paulo de Camargo; o
inspetor de quarteirão Edevaldo Sales da Silva; e o delegado Olivaes Fontoura da
Silva Filho, todos indiciados
por violência arbitraria, homicídio, lesões corporais graves, co-autoria e circunstãncia agravante. Os delegados
Geraldo da Silva Melo e José
Rafael de Souza Campos foram enquadrados por abuso
da autoridade.
O Promotor justificou o pedido de prisão preventiva,
alegando que "há de se notar
que Cléber de Sousa Rocha
ameaçou de morte o co-réu
José Ivo Moreira, e que Paulo
de Camargo foi procurado em
sua residência por Vanderlei.
José Ivo, José Guido, Ildevar
e Edevaldo, que o ameaçaram. O último também procurou intimidar a testemunha Antônio Rodrigues de
Morais".

Vigia
acorrenta
o filho
Belo Horizonte — Após pedir ao marido que acorrentasse o filho de sete anos. a fim
de que ele não fosse para a
rua quebrar as vidraças de
vizinhos. Isabel Ferraz Azevedo o denunciou à polícia. Levado para a Delegacia Seccional de Contagem, o vigia
João Raimundo de Azevedo,
de 47 anos, foi espancado e
obrigado a dormir, de sábado
para domingo, com criminosos.
João Raimundo de Azevedo, vigia, há cinco anos, de
um supermercado próximo
de sua casa, no Bairro Eldorado, contou que. como das vezes em que o garoto fazia artes. no sábado à noite o prenfina ao
deu com uma corrente
"somente
para
pé da cama,
assustá-lo". Enquanto foi ao
supermercado, sua mulher,
em lugar de soltar o filho,
como fazia sempre chamou a
polícia.

COMO FOI
O diretor do Departamento
do Sistema Penitenciário, Sr
Antônio Vicente, disse que a
fuga ocorreu por volta das
22h. Segundo informações de
funcionários do Desipe — a
imprensa nào teve acesso ao
presídio — o buraco foi cavado por 25 presos e camuflado
com beliches de cimento.
Após aberto o buraco, junto
com presos da cela B-19, eles
pularam um pequeno muro
que separa as celas. Grande
parte saiu na Fundação Centro de Desenvolvimento de
Recursos Humanos da Educação e Cultura, na Rua Visconde de Niterói, 850, distam
te 700 metros do presídio. No
local, existe um buraco com
seis metros de comprimento e
quase cinco de profundidade.
Para saírem do buraco, os
presos utilizaram uma corda
de nylon, que amarraram em
um pequeno cano de esgoto.
O primeiro alarme foi dado
por um sentinela do Quartel
Monte Bastione, situado em
frente à fundação. Segundo
soldados da Polícia Militar,
que ajudaram nas buscas, o
sentinela demorou muito a
comunicar a fuga, pois não
entendia como saía tanta
gente de um buraco. Só minutos depois é que ele comumcou o fato a um oficial, que
telefonou para a polícia, informando sobre a fuga, que só
foi descoberta no presídio
cerca de 40 minutos depois.
Como o domingo foi dia de
visita ao presídio — que tem 1
mil 300 presos e apenas 30
policiais na segurança, segundo informou o Secretário
de Justiça — os detentos fugiram com sacolas de roupas,
velas e cordas. As roupas foram abandonadas na galeria
de águas pluviais, onde eles
as trocaram. Um grupo do
Batalhão de Atividades Especiais da Policia Militar vasculhou a galeria, ontem pela
manhã, tendo encontrado as
roupas e as velas que os presos usaram para iluminar o
caminho.
Segundo informou o Desipe, a galeria, que passa sob o
Presidio Evaristo de Morais
Filho, tem várias ramificações: um preso foi até a Praça
da Bandeira e outro foi detido
no interior de um quartel do
Exército, em Sáo Cristóvão.
O buraco na fundação fica
próximo das grades da Quinta da Boa Vista, que muitos
presos pularam e conseguiram fugir. Outros saíram correndo pela Rua Visconde de
Niterói e subiram o Morro da
Mangueira.

A Secretaria de Segurança
Pública não organizou ne:
nhum esquema especial para
recapturar os detentos. Nenhum helicóptero foi mobilizado; a 17" DP. em São Cristóváo. segundo seu delegado,'
Luís Noronha, so hoje pretende fazer o registro; e a Polinter. orgáo especializado em
capturas, informou que
aguarda oficio do Desipe.
Como a fuga ocorreu em
São Cristóvão, a 17a. DP teria
de fazer o registro. Entretanto. como o delegado Luis Noronha estava de plantão na
delegacia de dia da Secreta,
ria de Segurança Pública, nenhum policial soube informar
sobre a fuga. Segundo o Desipe, dos 22 presos recapturados, 15 foram mandados de.
volta ao Presídio Evaristo de
Morais Pilho e sete se encontram em delegaciais.
COMISSÃO
O diretor do Desipe. Antômo Vicente, informou que a
comissão de sindicância é integraria pelo conselheiro da
presidência do órgão. Coronel
Elias Moraes; diretor de normas e segurança, TenenteCoronel Fador Sampaio; e diretor da Divisão de Jurídica,
Ricardo Rinaldi Canela.
Ontem a tarde, acompanhado do Secretário de Justiça, Erasmo Martins Pedro; e
do diretor do Galpão da'
Quinta da Boa Vista. Capitão
da PM Oswaldo da Silva que nào quis dar nenhuma
informação — o diretor do
Desipe esteve no presídio, para ver como os presos escaparam. A visita, que nào foi
acompanhada pelos reporteres, durou cerca de duas
horas.
O Sr Antônio Vicente informou que, nas celas, foram encontradas quatro serras, com
as quais os presos serraram
duas grades. Acrescentou
que fará um relatório para o
Governador Chagas Freitas.
Para o Secretario de Justiça, a fuga, uma das maiores já
ocorridas no Estado, vinha
sendo planejada hã muito
tempo.
"Esse
prédio é bastante antigo e está cheio de falhas,
porque era o antigo Galpão
da Quinta da Boa Vista. Mas
não temos onde colocar os
presos. Vamos ver se consegiúmos remodelar esse presidio" — disse ele.
Hoje, o Desipe divulgará
uma relação de todos os
presos.

MINISTÉRIO DA MARINHA
CENTRO DE ANÁLISES
DE SISTEMAS NAVAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Solicito ao Agente Administrativo LT-SA-801A REF; 24 EBERT VIARD JÚNIOR, admitido por
concurso do DASP. publicado no DIÁRIO OFICIAL
de 09/08. 79, compareça urgente à Av Pasteur, 480
— Praia Vermelha, Rio de Janeiro, de 2à a 6* feira,
no horário de 08:00 às 17.00h, para assinatura do
Contrato de Trabalho e entrada em exercício.
Rio de Janeiro, RJ, em 03 de setembro de 1979
(a.) GLAUCO QUEIROZ GUIMARÀES
Capitão-de-Fragata (IM)
,p
Chefe do Depto. de Administração

MINISTÉRIO DA SAÚDE

SUPERINTENDÊNCIA DE CAMPANHAS
DE SAÚDE PÚBLICA
A Superintendência de Campanhas de Saúde
Pública SUCAM, torna público que se encontra à
disposição dos interessados, na Divisão de Material,
à Rua Melo e Souza n° 142, nesta, no horário das 13
às 16 horas, diariamente, os seguintes Editais de
Tomada de Preços
N°
45
46
47
48

Realização
DATA
21/0979
21/0979
24/0979
24/09 79

OBJETO

HORÁRIO
14 00 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
16 00 PINHO DO PARANÁ
14 00 INSETICIDAS
16.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de i979
(aiRuoem de Me^o P*udente
Diretor da DM.
(P

-

JORNAL DO BRASIL

Terça-feira, 4/9/79
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1" Caderno

Postos querem fechar t rês dias neste fim de semana
Os postos de gasolina fecharáo esta semana às 21h de
quinta-feira e só reabrirão às
8h de segunda, em todo o
pais, exceto nas 44 cidades
beneficiadas com o funcionamento nos sábados e domlngos. O longo período se deve
ao feriado de sexta, 7 de Setembro, segundo informou o
Sindicato dos Varejistas de
Combustíveis do Rio, baseado no calendário de seis feriados (para a venda de gasolina) estabelecido pelo Conselho Nacional de Petróleo.
Nas cidades classificadas
como turísticas, entre as
quais 16 do Estado do Rio, os
postos ficarão fechados na
sexta-feira mas funcionarão
no sábado das 6h às 12h e no
domingo das 12h às 21h. Nas
demais, no sábado e até às
19h, só abrirão os postos da
bandeira Shell exclusivamente para abastecer táxis.
O funcionamento dos postos de gasolina no próximo
fim de semana poderá contudo sofrer alguma alteração, a
critério do Conselho Nacional
de Petróleo, mas se vigorar a
tabela por ele estabelecida,
na sexta-feira náo haverá
Venda de combustíveis em todo o país, porque o 7 de Setembro, data da Independência, é um dos seis feriados
nacionais em que os postos
náo abrem. Os outros feriados sáo: Io de janeiro, 21 de
abril, Io de maio. 15 de novembro e 25 de dezembro.
Embora com os postos fechados, os moradores do Rio
não deverão ter problemas de
abastecimento caso pretendam viajar para distâncias
com médias em torno de 300
quilômetros em qualquer direção, pois as cidades beneficiadas pelo novo esquema de
funcionamento estabelecido
pelo CNP podem garantir o
retorno. No Estado do Rio,
sábado das 6h às 12h e domingo das 12h às 21h haverá
gasolina nas seguintes cidades: Cabo Frio, Macaé, Barra
de Sãp João, Rio das Ostras,

Nova Friburgo, Sumidouro,
Trajano de Moraes, Angra
dos Reis, Visconde de Mauá,
Penedo, Valença, Rio das
Flores, Paraíba do Sul, Engenheiro Passos, Parati e Itatiaia. Situadas de maneira estratégica, elas permitem uma
viagem mais longa a partir do,
Rio, pois Aparecida do Norte
pela Via Dutra, ou Ubatuba,
na Rio-Santos ou ainda, a região das estâncias hidrominerais paulistas e mineiras,
também terão postos abertos
no fim de semana,
Para os que não viajarão,
porém, o problema de abastecimento será maior, pois os
postos, das 21h de quintafeira às 6h de segunda, permanecerào fechados por 81
horas consecutivas.
No Rio também náo funcicnarâo no fim de semana as
feiras-livres e os supermercados, além do comércio, indústria e repartições públicas de
todos os níveis administrativos. A Rodoviária Novo Rio e
a Ponte Aérea somente hoje
deverão ter uma previsão, de
acordo com as vendas antecipadas e os pedidos de reserva
de passagens, do movimento
para o fim de semana prolongado, a partir da quinta-feira.
Na Central do Brasil e na
Leopoldina a venda antecipada de passagens só é feita
com um máximo de três dias
em relação à data desejada
para a viagem.
A Riotur registrou uma lotação das disponibilidades
nos hotéis da Zona Sul, da
Glória a Copacabana, onde já
não há mais reservas para os
dias compreendidos entre
quinta-feira e domingo. Dos
16 mil leitos registrados (em
hotéis, de uma a cinco estreIas, motéis de alta rotatividade e apartamentos de aluguel
por temporada, devidamente
cadastrados i havia até ontem
lugar em hotéis do Centro da
cidade e nos de alto iuxo da
Zona Sul, de Copacabana a
São Conrado.

Gasolina

Brasília/

Antes de estrear o Passat a álcool, Figueiredo fez perguntas ao presidente

Presidente como "solução para a crise
energética", segundo explicou o proprietário do animal, Sr Galdino dos
Santos.

Pouco antes da cerimônia, a segurança do Palácio do Planalto impediu
que um jumento pintado com as cores
verde e amarela, equipado com faróis,
buzina e pisca-pisca, fosse levado ao

O Presidente Figueiredo desceu à
portaria do Palácio do Planalto pontualmente às 18h para receber o primeiro automóvel Passat a álcool da
Volkswagen. Interessado em detalhes
do veículo, ele fez, em voz baixa, várias

O automóvel

comum passa a

Rrncília —AA partir
nnrt.ir da
rln zero
7prr,
f.nmnn-sp dispensável
riisnensável nova
nova
tornou-se
Brasília
hora de quinta-feira, dia 6, a reunião para homologação,
gasolina comum custará Cr$ sendo cancelada a extraordi14,30 o litro e a azul Cr$ 21,50, nária prevista para hoje.
Fontes ligadas ao setor
num aumento de 40% e 59 %,
respectivamente. O queroja- energético informaram que a
to foi tabelado, nos 11 princi- antecipação do aumento vipais aeroportos do país, a Cr$ sou impedir que as distribuiCuritiba — Com a garantia de que
5,14 o litro, e o gás doméstico doras perdessem um dia (a
não haverá corte no fornecimento de
(13 kg) subiu para Cr$ 116,20 feriado de sexta-feira I na afefuel-oil (óleo combustível), usado para
(no posto) e Cr$ 120,90 (venda riçào dos postos. As mesmas
secagem de cereais, as cooperativas do
a domicílio).
fontes afirmaram que o auParaná deverão apresentar até o próA decisão sobre os aumen- mento da gasolina azul não
ximo dia 12, ao Conselho Nacional do
tos foi tomada na noite de compensa a redução do perPetróleo, um projeto para adaptação,
sábado, em Brasília, em reu- centual de acréscimo no preem dois anos, dos secadores de óleo
nião dos ministros da área ço da gosolina comum, mas
combustível para carvão vegetal. A
econômica com o Ministro que o objetivo do Governo é o
informação foi dada pelo presidente
novos
César Cais. Os
preços de reduzir o consumo da azul
da Organização das Cooperativas do
constituíam uma das três substituindo seus tanques
Estado do Paraná (Ocepari, Sr Benjapropostas preparadas pelo por outros, para álcool.
mim Hammerschmidith. ao retornar
CNP: a que fixava valor mais
de Brasília este fim de semana.
baixo para a gasolina coAlém dos novos preços pamum, para reduzir o impacto ra gasolina, gás e querojato, a
SEM CORTE
do aumento. A estrutura de nova estrutura de preços alterevenda,
preços foi entregue ontem às rou as margens de
O Sr Benjamim Hammerschmidith
15h às distribuidoras.
que ficaram nos níveis proafirmou que o presidente do Conselho
Nacional do Petróleo, General Oziel de
A nova estrutura estava postos pelo CNP: CrS 0,04 por
Cr$ 0,99 (azul);
Almeida Prado, lhe prometeu intervir
pronta no CNP desde 30 de litro icomum):
agosto, e constituía alternati- CrS 0,85 (diesel) e Cr$ 0,31
junto ao CNP para que não haja o
combustível).
anunciado corte, em janeiro de 1980,
va a duas outras, ambas fi- (óleo
Os aeroportos atingidos peno fornecimento de fuel-oil para as
xando o preço da gasolina
azul em Cr$ 21 o litro e pro- Io tabelamento do querojato
cooperativas do Estado. Informou ter
Durecebido a mesma garantia do Vicepondo duas hipóteses para a foram: Galeão e Santos Horicomum: Cr$ 15,80 e CrS 14.80. mont (Rioi; Belém; Belo
Presidente da República e presidente
Como todas as alternativas zonte.; Salgado Filho (Porto
da Comissão Nacional de Energia, Sr
ViRecife;
Salvador;
foram discutidas na penúlti- , Alegrei;
Aureliano Chaves.
A Ocepar processa e seca, anualma reunião plenária do CNP, racopos e o de São Paulo.
mente, 40% a 50% da produção paranaense de soja, e 80% a 90% da de
trigo. Diz seu presidente que "mesmo
que pudéssemos substituir imediatamente o óleo combustível por lenha,
náo haveria madeira suficiente, no EsA Superintendência de Contrato de Risco da Petrotado, para atender às nossas necessibrás (Supex) informou ontem que as 122 áreas (98 em
dades.
,
terra e 24 no mar) que serão colocadas à licitação no
Acrescentando que estudos recennegodas
mesmo
antes
decididas
foram
11
dia
tes mostram que "o carvào mineral
próximo
não
e
IPT/CESP
que
ciaçôes entre o consórcio paulista
brasileiro contamina o cereal, dado o
têm qualquer fundamento as noticias de que a Petroseu alto teor de enxofre", afirmou que
"é impossível
brás pretende, com isso, prejudicar o consórcio.
que daqui a dois anos os
Os técnicos da Supex argumentaram que, conforme
secadores das cooperativas do Paraná
o presidente da Petrobrás já comentou, o contrato entre
continuem funcionando apenas com
a Petrobrás e o consórcio IPT CESP deverá ser assinado
óleo combustível".
Petrobrás
a
seja,
ou
mès,
11
deste
até o dia
quando
Os estudos apresentados pelo Sr
consórcio
o
Portanto,
licitação.
colocar as áreas em
Benjamim. Hammerschimidith indida
concorcam que a Ocepar pode adaptar para
paulista terá as áreas à sua disposição antes
rència.
funcionamento a lenha.

custar

Em Sào Paulo, o Secretário da Indústria e Comércio,
Sr Oswaldo Palma, negou que a Petrobrás esteja obstraindo as tentativas estaduais de prospecçâo na Bacia
do Paraná.
O Secretário comentou apenas que as discussões
para o estabelecimento de um contrato de risco entre o
consórcio IPTCESP e a Petrobrás estão acontecendo
em terceiro escalão e que não recebeu qualquer informaçào sobre sua paralisação. "Se a opinião do Sr Ueki é
esta mesmo, eu a respeito. Todas as opiniões são validas", disse.
No entanto, acrescentou: "O Conselho Nacional de
Energia fixou em 960 mil barris diários o consumo de
petróleo no país e se o Brasil quer mesmo crescer tem
que apelar para o encontro de mais petróleo ou o
desenvolvimento de alternativas energéticas".

N avios
A Petrobrás distribuiu nota oficial ontem esclarecendo que náo tem havido qualquer restrição ao abastecimento de navios de longo curso ou cabotagem, nacionais ou estrangeiros, que estejam dentro das normas
estabelecidas para o atendimento da embarcação.
A nota ressalta que. apesar das dificuldades no
mercado de petróleo e derivados em geral, "até agora
nenhum navio nomeado pela Petrobrás deixou de ser
abastecido" na navegação de longo curso, mas admite
"se tal aconteceu
com algum navio nacional, foi,
que
certamente, com aquele que pertence à empresa cuja
compra de bunkers e feita diretamente, e náo através do
pool coordenado pela Petrobrás''.
Em relação à navegação de cabotagem, a Petrobrás
é categórica ao afirmar que "não têm ocorrido problemas no abastecimento de navios de cabotagem, que é
efetuado pelas companhias distribuidoras que operam
no pais. e regulado pela Superintendência Nacional de
Marinha Mercante e pelo Conselho Nacional do Petróleo".

No teste promovido pela revista Quatro Rodas, em
Interlagos, os dois Passat, da Volkswagen, haviam
completado, até o meio-dia de ontem, 2 mil 888 voltas pelo circuito total de 7 mil 900 metros. Cada um
totalizava 22 mil 739 quilômetros percorridos. Só que.
os automóveis são movidos a álcool.
E o detalhe mais importante, que é o consumo: os
Passat a álcool estão fazendo a média de 10,768 quilo-.,„
metros por litro de combustível, a uma velocidade
constante de 80 quilômetros horários. Como se sabe, o
consumo do álcool é 20% maior do que o de gasolina.
Para compensar isso, o preço do novo carburante é
mais barato do que a gasolina.

Em seguida o Presidente abriu a
porta para seu motorista e, no banco
traseiro, partiu em companhia do ajudante-de-ordens, Juarez Marcon, para
uma volta pela Praça dos Três Poderes. Pouco depois o automóvel retornava. o Presidente despediu-se e embarcou no Galaxie, também a álcool,
da Presidência da República, encerrando seu expediente no Planalto.

Cr$ 14,30

J.

quinta-feira
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Falta de tanques pode
afetar safra de álcool
São Paulo — Os 300 ou 400
milhões de litros de álcool
que a excepcional safra esperada para este ano trará acima das expectativas oficiais
poderão deixar de ser produzidos, simplesmente porque
nào há disponibilidade de
tanques para armazená-los.
A informação foi dada ontem aos membros da Comissáo Superior de Energia Alternativa e Substitutiva do
Estado de Sâo Paulo, por um
dos Conselheiros, o empresario Sérgio Ugolini, na ínlciatlva privada desde que deixou
a presidência da Desenvolvimento Rodoviário S.A. —
Dersa. O empresário comentou também que "o Programa Nacional do Álcool tem
de interessar a novos grupos
privados e não apenas aos já
tradicionalmente envolvidos
no assunto, pois eles não têm
possibilidade de fazer todo o
álcool de que o Brasil precisa".
REZONEAMENTO
A comissão de energia se
reuniu extraordinariamente
ontem, pela manhã, na Secretaria de Indústria e Comercio, para discutir um plano de
rezoneamento agrícola do Estado para a instalação de miniusinas de álcool, que sejam
capazes de produzir os 7 bilhões de litros necessários para atendimento de 60% da
demanda nacional em 1985.
O estudo, preparado pelo
professor Urgel de Almeida
Lima, da Escola de Agricultura Luís de Queirós, de Piracicaba, será apresentado pelo
presidente da comissão, o Secretário de Indústria e Comércio, Sr Osvaldo Palma,
segunda-feira, ás 10 h, em
Brasília, quando se reunirá o
Conselho Nacional de Informaçáo sobre Indústria e Comércio, e seus resultados serâo levados ao Conselho Nacional do Álcool.
Na reunião, o presidente do

Irã aumenta gasto
em US$ 45 bilhões
Frankfurt e Teerã — A redução da
exportação iraniana de petróleo e o
aumento de preços resultante custou
aos países ocidentais industrializados
45 bilhões de dólares adicionais, segundo informe divulgado pelo Deutsche Bank, em Frankfurt.
O Governo iraniano informou que
chegaram a um "importante estágio"
as conversações entre a companhia
estatal de petróleo iNIOCi e o consórcio de companhias ocidentais que comercializava o óleo iraniano, antes da
revolução islâmica.

Banco de Desenvolvimento,
do Estado de Sào Paulo —
Badesp, Sr Guilherme Aflf
Domingos, sugeriu também
que seja organizado um grupo-executivo para a viabilizaçâo do Plano Nacional do Á1t
cool no Estado de Sáo Paulo.
A sugestão será encaminhada ao Conselho de Informaçào, junto com o oferecimento do Governo paulista da
experiência da distribuição
de álcool nos 447 postos de
abastecimento de combustíveis líquidos para sua frota
oficial. As sugestões só seráo
implementadas se tiverem o
beneplácito do Governo federal.
SINAL VERDE
Em sua exposição sobre o
rezoneamento agrícola, o professor Urgel de Almeida L1ma, coordenador do grupo de
trabalho de rezoneamento
das áreas para estabelecimento de destilarias, comentou que "o que está dlflcultando o inicio do processo.de
produção nâo é a falta de
mâo-de-obra. os problemas
de solo ou de infra-estrutura
rodoviária. Está faltando
uma decisão do Governo federal de liberar a produção.
Temos sido procurados por
perguntam
produtores que "Quem
nos
simplesmente:
vai fornecer o equipamento?
Os produtores de equipamentos náo sabem até que ponto
há uma intenção oficial de
realmente implantar o plano
do álcool e isso dificulta tüdb.
Falta um sinal verde, uma
decisão central que dê liberdade à produção do álcool
para que tudo se inicie". ¦
O Secretário Osvaldo Paima informou aos conselheiros
que a Secretaria assinou um
convênio com a Fundação
Educacional de Barra Bonita
para a formação de técnicos
em miniusinas de açúcar e
álcool, com uma verba aííüãl
de CrS 2 milhões. ¦• •

Empresas estudam como
ter etanol de madeira

Galdino dos Santos pintou o jerico de verde
e amarelo e colocou buzina e faróis

Ajuste de contas
A produção iraniana da época do
Xá chegou a seis milhões de barris
diários, mas caiu verticalmente quando o clero xiita tomou o Poder, estabilizando-se agora em quatro milhões de
barris, dos quais 700 mil para consumo
interno.
As conversações com o consórcio
ocidental sáo principalmente para
ajuste de contas pendentes, pois os
novos lideres iranianos decidiram que
a NIOC comercializara diretamente o
petróleo para os consumidores.
Na Cidade do México, o Presidente
José Lopez Portillo afirmou que as
reservas provadas de petróleo e gás
mexicanos subiram 12,5% nos últimos
oito meses, de 41 bilhões para 45 bilhões 800 milhões de barris.

mobilística, definindo o cio»
nograma oficial de produção
para as fábricas em 1980, cifl'á.
fabricação total está prevista
em 300 mil unidades", esclareceu o porta-voz.
O motor Passat foi o primeiro da Volkswagen a ser
homologado pela Secretaria
de Tecnologia Industria^ do.
Ministério da Indústria e ,dó
Comércio. O motor do seda já
está sendo submetido à aprç£
vação daquela Secretaria e
sua liberação está prevista
para os próximos dias. Dos
100 carros produzidos na-série piloto, 25 já estáo em Brasília e foram entregues .aa
EMFA (Estado-Maior das
Forças Armadas), CNP (Con,-,
selho Nacional de PesquisasV
e o DASP. Outros 15 veículo.s
estão sendo exaustivamente,
utilizados internamente pela
Volkswagen. Os demais estáo
encomendados por outros ór-•>••
gãos governamentais.
O preço do Passat LS.se-.
gundo a nova tabela queco-.
meçou a vigorar ontem, é qs
CrS 183 mil 909. A Volkswa-.,
gen explicou que os veículos
a álcool terão preço, aproximadamente, 10% a mais do
que os automóveis a gasolina,
em razáo do custo de producão.

-Teste em Interlagos-

j

Desmentido

Sào Paulo — O Passat a
álcool — versão LS com três
portas, cor verde indaiá, doado ontem à Presidência da
República pela Volkswagen
do Brasil, é um dos 100 carros
na
produzidos pela indústria
série considerada "piloto". A
produção em escala na realidade começará na próxima
segunda-feira, com previsão
inicial de cinco Passat e 10
sedas i Fusca) diários.
O carro entregue ao Presidente Joáo Figueiredo tem
motor totalmente fabricado
para utilizar o álcool, e o tanque recebeu revestimento especial. com tratamento anticorrosivo. Os demais componentes do veículo nâo sofreram modificações, a nâo ser
as peças do motor por onde
passa o álcool.
A Volkswagen do Brasil informou, através de sua Divisào de Imprensa, que ainda
não tem uma previsão de produção até o final do ano.
"Existe a meta diária de
produção, que é inicial. Ela. contudo. será aumentada de
acordo com a demanda dos
órgãos oficiais do Governo.
Aguardamos também a assinatura do protocolo entre o
Governo e a indústria auto-

perguntas ao presidente da empresa.
Sauer
A uma delas, o Sr Wolfgang
"deve custar
respondeu que o carro
10% mais caro".

-*-

Paraná troca óleo
por carvão vegetal

Licitação não atinge
consórcio paulista

da Volkswagen

Figueiredo ganha Passat a álcool
Brasília — O Presidente Figueiredo recebeu ontem do presidente da
Volkswagen do Brasil, Sr Wolfgang
Sauer, o primeiro automóvel Passat
movido a álcool produzido pela empresa. Verde-musgo, estofado com tecido
aveludado, o carro ficará à disposição
da Presidência da República.

Fabricação em série
vai começar logo

Foto de Jair Cardoso

u

Jericar" vai ao Planalto

Montado em seu jerico pintado de verde-amarelo, disparando uma buzina instalada
no animal e piscando faróis, o
Sr Galdino aos Santos, morador da cidade-satélite de Ceilàndia, percorreu todo o Eixo
Monumental de Brasília, estacionou defronte ao Congresso
Nacional, e seguiu o percurso
para o Palácio do Planalto,
onde pretendia apresentar ao
Presidente sua sugestão para

solucionar a crise energética.
Batizado de Jericar — mistura de jerico e carro, na explicação do Sr Galdino — o animal foi impedido de chegar á
presença do General João Fia segurança
gueiredo por ter"demais"
tal
considerado
apresentação. Indignado, o
do jerico foi emproprietário
oora reclamando por não ter
tido "contribuição".
a chance de apresentar a
sua

Brasília — Dentro de três
semanas, a iniciativa privada
encaminhará ao Governo um
estudo sobre a viabilidade
técnica de fabricação de equipamentos para montagem de
usinas produtoras de etanol a
partir da madeira, com estimativa dos custos desses
equipamentos e do tamanho
ideal das usinas.
Isso ficou decidido em reumão realizada ontem, entre
os Ministros do Planejamento e da Agricultura. Delfim
Netto e Amauri Stabile, com
o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa Florestal,
Carlos Maluff Galuff, e os empresários Cláudio Bardela
(Grupo Bardellai. Paulo Villares (Grupo Villares) e Armando Vitule iBrasilinvesti.
Ficou acertado, também,
que, no mesmo prazo de três
semanas, o IBDF e o Instituto Nacional de Tecnologia en-

tregaráo estudo sobre os eustos de produção de etanol,
coque e torta para raçào áhlmal, da madeira.
Tanto os estudos das empresas privadas quanto o do
IBDF e do Instituto Nacional
de Tecnologia constituirão
um passo importante pára
determinar se a produção das
usinas será de 30 mil ou 100
mil litros diários, se será utilizado o pinho ou o eucalipto e
se a tecnologia a ser usada
será a suiça, a soviética ou a
nacional.
Nova reunião dos dois Ministros com os participantes
do encontro de ontem está
marcada para o dia 24. Dependendo dos resultados desses estudos, a idéia do Ministro Delfim Netto é de incéntivar o plantio de eucalipto e
pinho no Nordeste,
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Governo diz que acordo nuclear não feriu a Constituição
Argentinos já estudam
proposta para acordo
harmônico entre usinas
Brasilia — O Governo argentino já está estudando um rascunho de proposta brasileiroparaguaio para um acordo harmônico entre as
hidrelétricas de Itaipu e Corpus, garantiram ontem fontes diplomáticas brasileiras. Um assessor
do Chanceler Saraiva Guerreiro afirmou que o
rascunho foi levado a Buenos Aires na semana
retrasada, pelo Embaixador Oscar Camilion, que
continua na Capital Argentina, sob o pretexto
oficial de preparar a reunião da CEBAC (Comissão Especial Brasil-Argentina de Coordenação).
O conselho entre Brasil e Paraguai sobre as
pretensões comuns em Itaipu, com relação a um
funcionamento com a hidrelétrica de Corpus, foi
obtido há duas semanas, afirmou ontem o portavoz diplomático brasileiro, Conselheiro Bernardo
Pericás: "Já há uma definição concreta quanto
aos elementos de negociação entre Brasil e Paraguai, uma posição comum".
O porta-voz brasileiro assinalou que esta posição comum não foi firmada em nenhum documento formal, mas que o Itamarati acredita que "não
há razão para ela ser mantida pelo Paraguai".
Assessores do Chanceler Guerreiro, entretanto,
julgaram insuficiente um acordo informal com o
Paraguai, lembrando o jogo pendular executado
pelo Presidente Alfredo Stroessner em tempos
passados.
Papel passado
Para esses assessores, o Brasil "deveria resguardar-se mais no momento crítico das negociações, quando se espera obter um acordo final
entre as três partes envolvidas no dilema hidrelétricô do rio Paraná". E lembraram que, durante o
Governo Geisel, por diversas vezes os paraguaios
firmaram acordos informais que terminaram por
nâo cumprir, tanto com o lado brasileiro, como
com o argentino.
O Embaixador Oscar Camilion voltará a Brasília hoje e, segundo esperam os assessores do
Chanceler Guerreiro, trará uma "primeira impressão" do Governo argentino. O rascunho prevê
uma série de hipóteses para fechar um acordo e
seu ponto mais destacado é a possibilidade de
Brasil e Paraguai desistirem das duas turbinas de
reserva em Itaipu, em troca de benefícios mais
consistentes ao sistema operacional de Itaipu.
O Itamarati recusa-se sistematicamente a
abordar o assunto em caráter oficial. O porta-voz
diplomático chegou a demonstrar um princípio de
irritação ontem, quando recebeu uma série de
indagações sobre o início das negociações com os
argentinos. Disse apenas que as discussões com os
paraguaios estavam terminadas — o que já havia
confirmado na semana passada — e que, no momento, "é ínapropriado falar muito para evitar
mal-entendidos com nossos vizinhos e amigos".
O porta-voz frisou que o único pressuposto
segundo o entendipara a negociação tripartite,
mento brasileiro, foi "a criação de um clima favorável para os debates trilaterais". Há, entretanto,
um outro pressuposto que os três Governos negam, mas que configurou um pacto tripartite: um
completo silêncio, nos três países, sobre a evolução das negociações, afastando a imprensa dos
debates.
As três Chancelarias estào convencidas de
anteque a imprensa, nas fracassadas tentativas "nociriores de acordo, desempenhou um papel
vo", ao divulgar fatos que, embora verdadeiros,
causavam problemas políticos internos nos três
países. Neste aspecto, Paraguai e Argentina não
têm problema em cumprir o trato, uma vez que a
imprensa, nesses países, vive sob intenso controle
governamental.
No Brasil, o Chanceler Guerreiro se esforça
para cumprir o que acertou tentando bloquear
todas as fontes de informação diplomáticas, ao
mesmo tempo em que o Ministério das Minas e
Energia pressiona seus técnicos para não falar,
assim como a Itaipu Binacional faz o mesmo, por
seu turno.
A divulgação, na semana passada, de que o
Brasil e Paraguai haviam concordado com a eliminação das duas turbinas de reserva em Itaipu se a
Argentina concedesse facilidades operacionais a
esta usina, causou profunda irritação no Itamarati. Numa postura curiosa, o porta-voz oficial não
desmentiu a informação (divulgada pelo JORNAL
DO BRASIL no sábado), embora não a tivesse
confirmado, quebrando um antigo hábito do Itamarati — desmentir com presteza toda informação não verdadeira.
A Chancelaria brasileira ainda guarda pretensoes de negociar secretamente com a Argentina —
e ao lado do Paraguai — o acordo tripartite, e isso
nào está muito distante após a eliminação das
duas turbinas adicionais.

Itaipu incentiva os
fabricantes de peças
Brasília — Os fabricantes de equipamentos
destinados à hidrelétrica de Itaipu receberão um
crédito variável de 8% a 12% sobre o valor dos
equipamentos, de acordo com o Decreto-Lei n°
1692, assinado na semana passada pelo Presidente João Figueiredo.
O decreto-lei atende exposição de motivos
conjunta dos Ministro da Fazenda, Karlos Rischbieter, e das Minas e Energia, César Cais, no qual
defenderam a necessidade de se manter a competividade da indústria nacional no fornecimento de
componentes e equipamentos à usina.
O Ministério da Fazenda divulgará brevemente a lista de peças, componentes e equipamentos
atingidos pelo incentivo. O percentual básico de
crédito financeiro oferecido é de 10%, mas o Ministro da Fazenda, a seu critério, de acordo com o
Parágrafo Único do Artigo 2 do Decreto-Lei, poderá reduzir ou aumentar de 20% o porcentual
básico. O crédito será concedido em forma de
desconto na importância devida pela empresa em
IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), no
período correspondente à entrega do equipamento a Itaipu.
Caso o desconto ultrapasse a importância
devida em IPI pela empresa no período correspondente, ela terá três opções: A) manter o crédito
excedente para compensações em períodos seguintes., B) transferi-lo para a escrita fiscal de
outro estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, da mesma empresa., ou C) utüizá-lo em
outras formas de aproveitamento estabelecidas
pelo Ministro da Fazenda, inclusive compensação
de tributos federais.

Brasilia — Em nota
oficial divulgada ontem, em que afirma estar "consciente de seu
dever de manter a nação corretamente informada do que faz, por
que o faz e quanto eusta o que faz", o Governo
federal afirma que só o
acordo nuclear de Governo a Governo assinado com a Alemanha
"teria
que ser submetido, como o foi, ao Congresso Nacional", na
forma constitucional.
Os demais documentos
"contêm, apenas, diretrizes para a execução
da cooperação e, como
tal, não estão sujeitos à
apreciação do Congresso Nacional".
Diz ainda a nota que
"as
peculiaridades da
energia nuclear e suas
implicações internadonais exigem procedimentos cuidadosos no
seu trato. Sua observáncia é necessária para preservar a credibilidade do Brasil e os interesses legítimos das
empresas brasileiras,
diante das pressões e
interesses econômicos
e políticos diferentes".
A nota, lida na íntegra pelo Ministro Said
Farhat, na presença

dos repórteres credenciados no Palácio do
Planalto, representa a
posiçáo oficial do Governo brasileiro a respeito dos termos do
nuclear em face
acordo
"de matérias
sobre o assunto publicadas nos
jornais nas últimas semanas".
Com a nota o Governo procura justificar o
sigilo atribuído a aiguns documentos do
nuclear, devido
acordo
"aos interesses
internaenvolvidos" e
cionais "cooperação
do
pede a
Poder Legislativo e da
opinião publica" em face de tais fatos. O Ministro Farhat pouco
adiantou a respeito dos
demais objetivos do
Governo com a divulgação da nota.
Pela primeira vez, em
público, o Ministro Farhat arriscou a fazer aiguns comentários a respeito do acordo de acionistas firmado entre a
Nuclen e a KWU. Segundo ele, nào é correta
a afirmação de que a
KWU tem sozinha o poder de veto sobre as dediretoria da
cisões da "Cada
uma
empresa.
das partes tem o direito
de veto e o mesmo direito de voto", disse. O
ministro comparou o
acordo da Nuclen/KWU
ao da Eletrobrás/Ande,
para a construção de
Itaipu, onde as duas
partes têm o mesmo direito de veto e de voto.

A nota oficial
"Em face do noticiário
publicado nos últimos dias sobre o Programa Nuclear Brasileiro, o Governo federal deseja esclarecer o seguinte:
1. A utilização da energia
nuclear para fins pacíficos
envolve tecnologia extremamente sofisticada, cujo domínio está em mãos de um
número restrito de paises.
Sua aquisição—além de eustos elevados—demanda considerávei esforço e tempo.
Além disso, razões de política internacional dificultam
— quando não impedem efetivamente -— a transferência
de tecnologia do ciclo do
combustível.
2. Dispondo de expressivas
reservas de urânio, o Brasil
poderia adotar a respeito
uma das seguintes opções:
(I) Deixá-lo inaproveitado;
(II) exportá-lo in natura, ou
com teor de benefleiamento
relativamente baixo; ou (III)
explorá-lo em todas as suas
etapas, da prospecçáo ao dominio completo da tecnologia
de benefleiamento e enriquecimento e fabricação de combustível.
3. Nesse contexto, a produção de energia elétrica, partindo de combustível nuclear, é tanto um meio para a
aquisição e emprego da tecnologia, como um fim em si
mesma.
4. Como tecnologia "de
ponta", a tecnologia nuclear
induz desenvolvimentos de
grande significação nos campos científico e técnico, mas,
principalmente, no setor industrial.
5. Já existe hoje, devendo
crescer apreciavelmente nos
próximos anos, um crescente
mercado internacional para
os produtos e serviços envolvidos naquela tecnologia.
Desse mercado, obviamente,
cada país interessado participará na medida da extensão dos conhecimentos espehouver
cializados
que
acumulado, de sua capacidade de vender os produtos e
serviços mencionados e, sobretudo, do nível de qualidade por eles atingido.
6. Do ponto-de-vista puramente energético — aquele
de interesse para o Brasil — o
aproveitamento do urânio
que possuímos está em harmonia com a utilização e a
exploração dos nossos demais recursos naturais, como
os hídricos, o carvão, o gás, a
madeira, a cana-de-açúcar
para produção de álcool, e as
demais fontes alternativas de
energia.
7. Com base nessas convicçóes e premissas, o Brasil optou por uma estratégia capaz
de garantir a absorção de toda a tecnologia nuclear, em
tempo oportuno, em face das
necessidades determinadas
pelo desenvolvimento brasileiro.

8. Entre todas as possibilidades consideradas pelo
Brasil, foi julgada mais consentânea com os interesses
nacionais aquela representada pelos termos aceitáveis
por nosso país e pela República Federal da Alemanha.
Nesse sentido, firmaram-se,
entre os dois Governos, três
documentos: dl o chamado
Protocolo de Brasilia
(03.10.74), que contém as diretrizes para a cooperação industrial entre o Brasil e a
RFA, no campo dos usos pacíficos da energia nuclear, e
que serviu de base para as
negociações subseqüentes;
(II) o Acordo propriamente
dito, sobre a cooperação no
campo dos usos pacíficos da
energia nuclear (Bonn,
27.06.75); e (III) o chamado
Protocolo de Bonn (da mesma data), que aprova as diretrizes específicas para a execuçáo da cooperação industrial em cada área.
9. As obrigações de Estado
a Estado estão explicitadas
no "Acordo" (item (II), acima), e só este, na forma constitucional, deveria ser submetido, como foi, ã ratificação do Congresso Nacional
(Decreto Legislativo n° 85, de
20.10.75). Os dois protocolos
contêm, apenas, diretrizes
para a execução da cooperação e, como tal, não estão
sujeitos à apreciação do Congresso Nacional.
10. Em complementaçâo a
esses instrumentos entre Go-'
vemos, vários contratos foram assinados entre empresas: a Nuclebrás, do lado brasileiro, e a KWU, entre outras,
do lado alemão. Esses contratos prevêem a constituição de
empreendimentos conjuntos,
a transferência de tecnologias, o fornecimento de equipamentos e serviços.
11. O Governo Federal está
consciente de seu dever de
manter a nação corretamente informada do que faz, por
que o faz e quanto custa o
que faz. As peculiaridades da
energia nuclear e suas implicações internacionais exigem procedimentos cuidadosos no seu trato. Sua observãncia é necessária a preservar a credibilidade do Brasil
os interesses legítimos das
empresas brasileiras, diante
das pressões e interesses econômicos e políticos diferentes dos nossos.
12. O Governo Federal
acredita na eficácia de tais
cuidados. Ao mesmo tempo,
reitera sua disposição de receber, no caso, a cooperação
do Poder Legislativo e da opinião pública.
13. Nesse sentido, o presidente da Nuclebrás, Embaixador Paulo Nogueira Batista, comparecerá quarta-feira,
dia 05.09.79, à sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal,
que investiga o assunto."

Este é o primeiro
número da sua assinatura
do Jornal do Brasil:
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Farhat leu nota sobre o acordo nuclear e disse que o Governo quer

manter o país informado

ingresso viu pouca coisa
Terezinha Costa
Quando examinou — e aprovou,
no dia 20 de outubro de 1975 — o
Acordo sobre Cooperação no Campo dos Usos Pacíficos da Energia
Nuclear, assinado pelo Brasil e pela
Alemanha quatro meses antes, o
Congresso Nacional estava tomando conhecimento de uma parte ínflma do programa de cooperação nuclear entre os dois países.
Na prática, o texto submetido ao
Poder Legislativo é uma simples
relação de objetivos, sem especificação de como tais objetivos serão
atingidos. Ou seja, as intenções do
acordo foram submetidas ao Congresso, mas náo a sua Implementação. Assim, quando aprovaram o
documento, deputados e senadores
não sabiam que estavam aprovando, também, coisas como a entrega,
aos alemães, do poder de decisão
em importantes setores da área nuclear. E que só agora vêm a público.

O que o Congresso
não viu
Na nota oficial que divulgou ontem, o Palácio do Planalto explica
que, dos três documentos assinados entre os Governos brasileiro e
alemão, apenas o acordo própriamente dito, sobre a cooperação no
campo dos usos pacíficos da energia nuclear, teria que ser submetido, como foi. ao Congresso Nacio-

nal, "na forma constitucional" O
dispositivo da Constituição que regula o assunto é o Inciso I, do
Artigo 44, capitulo Das Atribuições
do Poder Legislativo, que diz: "É
da competência exclusiva do Congresso Nacional: resolver definiuvãmente sobre os tratados, convençóes e atos internacionais celebrados pelo Presidente da República".
Por isso, o Congresso Nacional
não tomou conhecimento do Protocolo de Brasília — assinado antes
do acordo e que contém as diretrizes para a cooperação com a Alemanha — e do Protocolo de Bonn —
assinado simultaneamente com o
acordo, e que fixa diretrizes especificas para a suas execução. Além
disso, o Congresso também nâo foi
informado do conteúdo dos acordos
de acionistas celebrados entre a
Nuclebrás e sua sócias alemãs para
a criação das subsidiárias Nuclen.
Nuclep, Nuclei e Nuclan. De todos
esses documentos, só sáo conhecidos o acordo de acionistas da Nuclen, na Integra, e uma parte do
Protocolo de Bonn, que vazaram
para a imprensa.
Foi justamente a publicação do
acordo da Nuclebrás com a KWU
para constituição da Nuclen que
veio confirmar o que já se ouvia à
boca pequena nos meios nucleares:
o "verdadeiro" acordo com a Alemanha nào estaria no documento

assinado em Bonn, a 27 de junho de
1975, pelos chanceleres Azeredo da
Silveira e Hans Genscher, mas nos
documentos eomplementares, assinados posteriormente. No caso do
Protocolo de Bonn, pelos Ministros
das Minas e Energia, Shigeaki Ueki,
e da Pesquisa e Tecnologia da Alemanha, Hans Matthoefer. E, no caso dos acordos de acionistas, pelo
presidente da Nuclebrás, Paulo Nogueira Baptista, e dirigentes das
empresas alemãs envolvidas.
Pelo texto que lhe foi dado aprovar. o Congresso Nacional sabe, em
resumo, apenas que:
a) Brasil e Alemanha se dispõem
a cooperar em todas as etapas do
ciclo do combustível e de produção
de reatores e instalações nucleares;
bi as operações de financiamento e
crédito serão realizadas nas melhores condições possíveis; c) ambos os
países são partidários da nàoproliferação de armas nucleares; d)
ambos assinaram o acordo de salvaguardas com a Agência Internacional de Energia Atômica; e) o
Brasil só poderá exportar materiais, equipamentos e instalações
sentivas com a concordância da
Alemanha; f) ambos se comprometem a dar proteção física a esses
materiais, equipamentos e instalações; e g) a vigência do acordo é de
15 anos, prorrogáveis por mais
cinco.

Senador reclama da recusa do Governo
Brasilia —¦ O presidente da Comissáo Parlamentar de Inquérito sobre o
Acordo Nuclear, Senador Itamar
Franco (MDB-MG), dirá hoje ao presidente do Senado, Luiz Viana (ArenaBA) que considera uma falta de atençâo para com todo o Parlamento a
recusa do Executivo em fornecer os
documentos solicitados pela CPI desde junho.
Na tarde de ontem o Senador Itamar Franco pediu ao líder da Oposição, Paulo Brossard (RS), que reexamine a sua decisão de concordar em
que o acordo de acionistas da Nuclen
seja revelado aos parlamentares em
reunião secreta. A sua disposição, que
será comunicada também ao Sr Luiz
Viana, é de permitir a entrada na reuniáo de qualquer senador ou deputado.

Estranhou o Senador Itamar Franco, também, o comportamento do Senador Luiz Viana que. em vez de responder ao ofício em que pede que
sejam encaminhados à CPI vários documentos, mandou-lhe um cartão
acompanhado do telex em que o Sr
Nogueira Batista, na Nuclen, confirma
seu depoimento sobre o acordo de
acionistas da empresa com a KWU,
alemã, no próximo dia 5, às 9h30m.
O que pretende o presidente da CPI
é que o Sr Luiz Viana informe porque o
Executivo não remete os documentos
solicitados, alguns dos quais publicados na Imprensa nos últimos dias.
Acha ele que o Sr Luiz Viana está
obrigado a dar os esclarecimentos não
apenas à CPI mas a todo o Senado.

Secreta

Ministro convida
O Sr Itamar Franco foi surpreendido na tarde de ontem com novo convite do Ministro das Minas e Energia,
César Cais, para que almoçassem juntos. Como este é o quinto convite que
lhe faz o Ministro, ele o aceitou, pedindo apenas autorização para levar um
ou dois jornalistas políticos de sua
confiança. Um dos jornalistas fez recentemente criticas severas, em coluna assinada, sobre as vantagens concedidas pelo Ministério das Minas e
Energia a empresas estrangeiras que
váo explorar o alumínio.

Ainda na manhã de hoje o Senador
Itamar Franco vai pleitear do líder
Paulo Brossard que a bancada opesiclonlsta se recuse a participar de qualquer nova reunião da CPI enquanto
não obtiver uma resposta sobre os
documentos solicitados. No almoço
que terá hoje com o Ministro das Minas e Energia, o Senador Itamar Franco também protestará contra a desconsideração do Executivo para com o
Parlamento.
Nào gostou o Senador Itamar Franco de comentários atribuídos a arenistas relembrando que a sessào de ama-

nhã será secreta e que nada poderá ser
revelado. Acha ele que a sessào deveria ser pública, como inclusive disse ao
líder do Governo, Senador Jarbas Passarinho (PA). Segundo ele, esta recomendação nâo se justifica. Ele já tomou a decisào de permitir a entrada
de qualquer senador ou deputado,
pois acha que nào pode haver segredo
de estado que um parlamentar não
mereça a confiança de saber.

Documentos
Sào os seguintes os documentos
solicitados pelo presidente da CPI desde junho último:
— Cópia da correspondência de
autoridades americanas relacionadas
com as negociações entre o Brasil e os
Estados Unidos, a respeito da compra
de reatores e transferencia de tecnologia, efetuada antes de ser efetivado o
acordo nuclear Brasil-Alemanha.
— Cópia do acordo entre acionlstas, assinado pela KWU e a Nuclebrás.
— Cópia do protocolo de cooperaçâo industrial, firmado em 27 de junho
de 1975, entre Brasil e Alemanha.
— Acordo de Brasília; acordo de
acionistas da Nuclen, atos decorrentes
— anexos, partes aditivas ao acordo de
acionistas e diretrizes específicas para
a execução do acordo nuclear.

Governo não aceita pedido do senador
Brasília — O pedido do Senador
Itamar Franco (MDB-MG i no sentido
de que seja pública a sessão de amanhã da CPI do acordo nuclear, durante
a qual o presidente da Nuclebrás, Sr
Paulo Nogueira Batista, dará ciência
aos membros da comissão de diversas
informações e documentos sigilosos
envolvendo o acordo, não será atendido pelo Governo. A sessão será secreta
e a responsabilidade pelo vazamento

de qualquer informação será dos senadores.
Essa decisào foi tomada ontem depois de uma reunião, no Palácio do
Planalto, entre o Chefe da Casa Militar
da Presidência, General Danilo Venturini, o Ministro das Minas e Energia, Sr
César Cais, o presidente da Nuclebrás,
Sr Paulo Nogueira Batista e o Senador
Jarbas Passarinho, que durou mais de
duas horas e "após exaustiva troca de

idéias",
Arena.

como

afirmou

o líder da

— Se amanha alguma coisa for dita
e prejudicar os interesses nacionais —
e vejam que estou falando de interesses, e náo de segurança nacional —
pelo menos o presidente da Nuclebrás
e o Ministro das Minas e Energia náo
poderão ser responsabilizados—disse.

Itamarati não cuidou do contrato
Brasília — O porta-voz diplomático
brasileiro. Conselheiro Bernardo Pericás. voltou a insistir ontem em que o
Itamarati nada teve a ver com o contrato comercial firmado entre a Nuclen e KWU alemã. "Hã uma diferença
entre estar diretamente envolvido e
estar associado a projetos governamentais", disse.
Para a Chancelaria brasileira, "há
nítida diferença entre o acordo nuclear, de responsabilidade direta do
Itamarati, e outros instrumentos complementares, firmados por outros mlnistérios ou empresas brasileiras, mesmo governamentais". O porta-voz defendeu a tese que o Itamarati é responsável pelo acordo nuclear, em si, mas

nâo pelos documentos complementares nào firmados pelo então Chanceler,
Embaixador Azeredo da Silveira.
O Sr Pericás deixou isso muito ciaro ontem, ao lembrar que há o "açordo-quadro" e os ajustes complementares, estes últüjios asinados pelo Ministério das Minas e Energia e pelas empresas a ele ligadas. Com essa afirmaçáo, o Itamarati passou a jogar, de
forma direta, toda a responsabilidade
do contrato comercial sobre a gestão
anterior do Ministério das Minas e
Energia.
O porta-voz da Chancelaria brasileira considerou "absolutamente normal" o Itamarati desconhecer os docu-

mentos constantes dos chamados
"ajustes eomplementares". "Isso nào
significa que o Itamarati se dissocie
das atividades do Governo, mas tão
somente que esses contratos nào lhe
diziam respeito e não eram parte de
suas atribuições normais", frisou.
O Sr Pericás confirmou também
que nào existe o documento que garihou o titulo de Protocolo de Brasília
nas especulações da imprensa. Segundo ele, existe o Protocolo de Bonn,
divulgado na íntegra, no último domingo. pelo O Estado de S.Paulo, que
foi firmado, no lado brasileiro, pelo
Ministério das Minas e Energia.
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Friedrichs
quer acordo
cumprido
São Paulo — "Achamos
cpie agora não nos podemos
distanciar do acordo, apesar
das criticas, pois o que foi
assinado é para ser cumprido", disse ontem o Sr Hans
Friedrichs, ex-Ministro da
Economia da Alemanha Ocidental e atuaíwice-presidente
da Comissão7Mista BrasilAlemanha e presidente do
Dresdner Bank. principal
agente financeiro do acordo
nuclear entre os dois paises.
Na sua opinião, as criticas
dpmpresários, cientistas e
políticos não irão afetar o
Acordo Nuclear BrasilAlemanha. "Essas críticas já
eram feitas pelos Estados
Unjdos na época em que o
acordo foi assinado. Naquela
ocasião, tive de dialogar com
opRresidente Gerald Ford e
Henry Kissinger", comentou.
"NADA DE MAIS"
^...presidente do Dresdner
Bank disse que "nào vê nada
de- mais no fato de o programa.nuclear já estar atrasado
em.quase dois anos". Afirmou
"atrasos em
programas
que
desse vulto sáo normais até ¦
na Alemanha".
k Segundo o Sr Hans Fríedrichs, "o Dresdner Bank náo
tem conhecimento do andamento das obras das usinas
de-Angra-2 e 3". Revelou, em
seguida, no entanto, que seu
banco "está efetuando os desembolsos de acordo com o
andamento das obras".
O presidente do segundo
maior banco da Alemanha
Ocidental reconheceu que o
andamento do acordo, principâlmente o cumprimento do
seu cronograma, dependerá
basicamente da evolução das
exportações brasileiras, pois
se o pais continuar registrando déficits na balança comerciai dificilmente terá codições de manter o nivel de
investimentos programado.
Ressaltou, no entanto, que o
Òrasil conseguirá aumentar
suas exportações e solucionar seus problemas de balança comercial, de balanço de
rJagamentos e, inclusive de
inflação.
.Segundo o Sr Hans Friedrichs, a tendência do comercjo internacional é para o protecionismo, mas destacou
que a Alemanha Ocidental, é
conhecida justamente por ser
livre e aberta, tanto que terá,
este ano, um aumento das
importações superior ao das
exportações".
'"As
últimas conferências
mundiais, especialmente a V
Unctad, segundo o vicepiresidente da Comissão Mista Brasil-Alemanha, serviram
para abrir os olhos dos demais paises da Europa para o
fato de que só com a liberação do comércio poderá haver desenvolvimento".
APOIO
O Dresdner Bank está disposto a apoiar com investimentos a exploração e o aproveitamento do carvão brasileiro, afirmou seu presidente,
garantindo que a Alemanha
Ocidental dispõe de tecnologia avançada no setor, que
poderá ser transferida às empresas brasileiras. Comentou,
no entanto, que antes disso
será preciso decidir o que fazer com o carvão, uma vez
que ele pode ser transformado em líquido ou gás.
Na primeira parte da execuçâo do programa nuclear, o
consórcio liderado pelo
Dresdner Bank deverá emprestar ao Brasil cerca de 4,1
bilhões de marcos (aproximadámente 662 bilhões de cruzeiros ou 2,2 bilhões de dólares). Essa primeira etapa inclui a construção das duas
primeiras unidades (Angra 2
e"3) e os equipamentos encomendados junto a empresas
alemãs. O Sr Hans Friedrichs
era Ministro da Economia da
Alemanha Ocidental na época da assinatura do Acordo
Nuclear com o Brasil.
TRÊS TÍTULOS
O Sr Hans Friedrichs nasceu M 48 anos. Formou-se
nas universidades de Marburg Graz e Mains, obtendo
título de advogado em 1957,
de doutor em 57 e 59. Seu
primeiro cargo publico Joi de
gerente da Câmara de Indústria e Comércio de Rheinhessen.
O primeiro mandato publico lhe foi concedido em 1965,
como deputado federal. Em
1969, deixou esse cargo para
assumir a secretaria da Agricultura da Renania Palatina.
Três anos mais tarde, em
1972, foi convidado para ser
Ministro da Agricultura, cargo que acumulou no período
de 74 a 77 com o de vicepresidente do Partido Liberal, pelo qual conseguiu reeleger-se em 1976. Em janeiro
de 1978, deixou o cargo para
assumir a presidência do
Dresdner Bank, em Frankfurt.
. .0 Sr Hans Friedrichs ainda
é-diretor da Confederação
dos Bancos Alemães idesde
abril de 1978 i e du conselho
ttrrrmntstratwo da Compa
nnia dc Stgurus Alhunza
maior seguraüora au mema
nha. associada au grupo
Aüànticu-Bau Vwu nu Bra
sil, e do conselho executivo
da Sociedade Alemã para a
Política Externa.
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Capacidade ociosa ameaça a indústria

alemã
William Waackl
Correspondente (
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Hans Friedrichs

rentes internacionais, já que í.esde 1975
seus técnicos altamante qualificados
não são chamados a trabalhar em novos
"Energia nuclear não é como
projetos.
uma mangueira de jardim, que se pode
abrir e fechar à vontade", afirmou Bartheld. "Não é uma pilha de desenhos e
blue prints. mas sim o trabalho constante de equipes que mantém o desenvolvimento tecnológico em dia".
Barthelt Thiele fizeram um drama tico apelo: "Nào podemos renunciar à
exportação de tecnologia nuclear. Onde
vamos conseguir as divisas para pagar a
importação de matérias-primas, principâlmente petróleo?". A paralisação da
produção de elementos pesados (caldeiras e vasos de pressão) na Alemanha
levaria a indústria do pais a uma total
dependência do estrangeiro, "reduzindo
ainda mais nossas chances de exportaçào", afirmou Thiele.
Barthelt teme graves conseqüências
para o conjunto da indústria alemã,
caso não haja novas encomendas. "Na
construção de um reator, participam
mais de 700 firmas, das quais 71% ocupam menos de 200 trabalhadores. Sào

A indústria nuclear alemã está
ameaçando despedir técnicos em massa. caso não receba novas encomendas
para reatores no mercado interno ou no
exterior. Desde 1975, não houve mais
nenhuma compra de reatores na Alemãnha, e desde 1977 a KWU não vendeu
mais nenhuma usina no exterior. "A
falta de ecomendas nos obrigará a paralisar as linhas de produção", disse Wolfram Thlele, presidente do BOARD da
Gute Hoffnungs Huette Sterkrade, a
única produtora de componentes pesados para reatores na Alemanha.
Numa atitude inédita, os quatro
principais managers da indústria nuclear alemà reuniram a imprensa, ontem. em Bonn, para fazer um ultimato
aos políticos alemães: "Só na fábrica da
Storkrade", disse Wolfram Thiele, "mil
pessoas seriam atingidas caso os políticos não usem o pouco tempo que lhes
resta para tomar claras decisões quanto
ao futuro do programa nuclear alemão".
Klaus Barthelt, o presidente da
KWU, disse, durante a mesma entrevista. que a indústria nuclear alemã está
sendo ultrapassada pelos seus concor-
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necer a reator e as instalações para os
argentinos, mas a concretização do negócio ainda depende da luz verde de
Washington, que não está ainda de
acordo com a venda de tecnologia sensível para Buenos Aires.
Antes de sair da Capital argentina,
Lambsdorff participou de uma reuniào \
com os embaixadores dos países do
Mercado Comum Europeu. O representante inglês queria saber de Lambsdorff
se o Governo alemão venderia o ciclo
completo do combustível nuclear para a ,
Argentina, e obteve como resposta apenas o esclarecimento de que o Atucha n .'^
provavelmente seria vendido pela
KWU, mas que a água pesada ainda náo
estava em debate.
A assinatura de uma carta de inten- .
ções entre a CNEA e a KWU deverá •
acontecer em breve. Em Bonn, ainda
está sendo discutida a conseqüência da
declaração de junho de 1977. segundo a"<qual o Governo alemão se comprometeu a nào fechar mais nenhum negócio,,,
semelhante ao do Brasil, ate o término •¦
de reunião do INFCE, para avaliação ...
internacional do ciclo combustível nuclear.

SCS Ea Central. OL ¦ Bloco 1 • sala 801 • Brasília
Rua TuDinambas 360 • s/608 - Conjunto 610 - Belo Honjontrt
Rua Conselheiro Dantas, 5 ¦ salas 90t'04 - Salvador

DE INVESTIMENTO
S.A.
Carta Patente

PuiTn Créditos

empresas donas de um altíssimo knowhow. com menos possibilidades de sobrevivéncia do que as grandes corporações, disse o presidente da KWU, uma
subsidiária da Siemens.
Fontes da delegação do Ministro da
Economia alemã, Graff Lambsdorff,
acreditam que, após a sua viagem à
América do Sul, a Kraftwerk Union tem
boas chances de conseguir o contrato
para a construção do reator Atucna-2,
perto de Buenos Aires. Ao regressar da
viagem pelo México. Venezuela, Brasil e
Argentina, o Ministro Lambsdorff desmentiuJa assinatura de um acordo nuclear entre a Alemanha e a Argentina
para a construção de quatro centrais,
mas nada quis dizer sobre a venda do
Atucha-2.
Segundo informações da imprensa
alemà, a CNEA estaria disposta a adquirir o reator na Alemanha e adiar
para o fim do ano a discussão sobre o
fornecimento de instalações para produção de água pesada, elemento usado
como moderador e refrigerante no tipo
de reator (a urânio natural) que a Argentina quer construir. Alemães estào concorrendo contra os canadenses para for-
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NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
exceto quando indicado de outra lormal

(Valores em cruzeiros e dólares expressos em milhar»»

'
tos em sociedades controladas e coligadas foi alterado a partir cie l de ianeiro de 1978 tendo sido adorados o* princiD'0» •siabeiff i
dos pela Le* das Sociedades por Ações A partir dessa dala esses investimentos passaram a sar avai>ados e demonstrados com oas» no
percentual da participação no patrimônio liquido das sociedades
A avaliação dos investimentos em sociedades controladas e coligadas procedida em 30 de iunno de i9<'<> pelo cnter.o acima lesc'ito
resultou numa variação de Cr$ 14 885 sendo o resultado do »»**cc'0 acresedo do mesme ^aio'

NOTA 1 Sumário doa principal» proctdimvntoa conttbtli
a» As demonstrações financeiras anmas loiam preparadas de conlormidad» rnm ns princípios de contabilidade geralmente aceitos no
Rrasn as disposições da Lei das Sociedades por Ações e disposições contidas na legislação fiscal e do Plano Contabti dos Bancos de
Investimento (COBlNi

c) Correção Monetária do Balanço

b) Lttra» do Tesouro Nacional

As contas do Ativo Permanenie e do Patrimônio Liquido 'nram corrigidas de acordo com a igi paios .ndicts ias ORTN * iesu'tando jtt
decréscimo no resultado do semeslre no vaior de CrS 85 68" Ne mesmo semestre de 1978 C dterasemo montou em CrS 63 3''

As i»lras dc Tesouro Nacional sao demonstradas pelo cuslo mais rendimentos decorridos ale a dala do balanço
c i Financiamento» • dtpôaitoi, raptai*» • ot corrtapondtntta ricunoi
Os financiamentos e depositps bem como os repasses e correspondentes recursos com correção monetária ou variação cambial, sao
demonstrados pelo valor do principal acrescido dos encargos meorndos ate a daia do balanço
A provisão para devedores duvidosos para o semestre de 1979 (oi constituída dentro dos (imites suficientes pa'a cobertura de eventuais
perdas de créditos a receber
d i Titulo» • Valor» Mobililnoi
Títulos e valores mobiliários sao demonstrados pelo valor de custo acrescido pelo valor dos encargos n correções monetária* rjtcorridos Ações regularmente cotadas em Bolsas de Valores sao demonstradas ao culto sendo constituídas provuôts para dwvaionzaçào.
com oase no diferenciai entre o valor do cuslo foflf mercado por tipo e fmitente da açéo.
e< Parlrcipacào em Coligidai t Controlad»

NOTA 3 Parlwipaçào am coligadas ¦ controlada»
A participação em coligadas e controladas esii assim composta

(Vide ane«o da "ota 3i

NOTA 4 Recurso» «viemos para repinta
'
Os saldos de recursos externos para repasses (oram convertidos em r.ru^eircn a taia do *<nai no semestre ae Cr$?f>5iS pc USS W
|30 06 78 ¦ Cr$ 18.03 por USS i 00) O risco de cambio proveniente de ooe-açoes de repasses e avais (Nota 71 em moada estrangeira «sia cobe'tc
<nciu
dos
com os clientes tomadores desses r«cur»os ou por dapositos no Banco Centrai os duais estão
por conlralos de empréstimos (irmados
'
no item Outros Créditos e Valores no balanço e em 30 de junho de ^79 montaram em CrS 739 028 130 06 78 -CrS&i 3'2i dos quan Cr$ 51 030
ja estavam comprometido* com cliente» lomatíores
NOTA 5 Operações com coligadas

A pa»i'Cipaçao em coligadas e controladas e avaliada e demonsirada com base no percentual da participação np Datnmônio liquido
das sociedades
t) (mobilizado
O imob'iifadP e demnnsl-ado pelo cuslo acrescido da correção monetária calculada conforme indicas otic<ais
A depreciação e calculada pelo método linear, com base em taias normais admitidas para (ms tributários acrescida da correção monetaria calculada conforme índices oficiais
g i Receitai t Dtipent Operacional»
Os encargos sobre as operações ativas e passivas sac iproonados aos resultados de acordo rom o regime da compalinci* do* fM*'ocos
h) Impoalo da Rtnda

O Banco mamem operações própria» de seu ramo de negócios com empresas coligadas em condições de mercado Em 30 de .yf") d*
1979 o valor dos empréstimos a emoresas coligadas montava a CrS 58 956 (30 06 78 — CrS 79 2631 e os depósitos 'fios do' coligadas lotii zar>m CrS 719538 (30 06 78 -CrS l 330 5601
NOTA t Pilnmònio Liquido
O
nom-nai
mínimo
O
esta em

Capital do Banco em 30 de junno de 1979 esla representado por 364 721 485 ações 0(din«fia« e 50 276 515 açoe» preferencia* no vlloi
de CrS 1 00 cada uma totalmente miegraiizadas As ações preferenciais sem direito a voto e assegurado o direito de j"i dividendo
de 6Saa. part<cipando igualmente com as ações ordinárias em distriòu'Çóes em excesso desle min.mo
aumenlo de capitai de CrS302 500 oara Cr$4i5000 pela ^corporação de CrS '12500 oroveniemes da cceçao monetsrn do capitai
processo de aprovação odo Banco Centrai do Brasil

NOTA 7 Compromisso» » contlngénciea

O 'mposto de renda ro; prov-sionado » laxa de 30;?
NOTA 2 Mudança» da procadimanto» contabai»
a i O Piano Contábil dos Bancos de investimento (COBIN i introduziu diversas modificações em rtiaçáo ac e*arcioo amerior na apresenta
çáo das demonstrações financeiras Entre estas se desiacam a separação da cont»bi'izaçao das variações monetárias a camo^s aas
operações ativas e passivas lançadas em contraoartida nas contas de resultado do semtsue e as apropnaçOas flas daipasas e receitas
pelo método exponenciaí (juros compostos;

O Banco e garantidor de empréstimos no valor de Cr$ 243 246 (30 6 ?8 CrS 22C 962) 3ue incluem empréstimos em moeda estrangeira
' '3 4SS pLi, 4131 no valor de CrS 121 073 USS 4 719. 11978 -CrS 152 865 USS8 4/8, Esl» rj«rinlni indutm CrS 84 662 "978 -CrS
de controladas e coligadas
recompr^
nvesl-mentos
4
'979
^e
compromissos de compra Du
Entre as operações normais do Banco exulem em 30 de junfio d#
prazo no montante de CrJ I 410 771 (1978 - CrS 1 22' 863> Estes compromissos oe compra ou recor»pra* eitio parcialmente cooe"os
143
_
í'?7q
359
revenda
;rj
no
montante
mesmos
de
CfJ
80'
575
tipos
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E' Participação em Soctadada» Controlada» a Coligada»
De acordo com as disposições contidas ns legislação Meai e com as normas do Banco Centra» o critério de avaliação dos inv»stimanANEXO DA NOTA 3 -

PARTICIPAÇÃO EM COLIGADAS E CONTROLADAS
iem m<ihares de cruzeiros
~J~
BRASCANLEASt SA.
FINANCEIRA 8.A.
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COLIGADAS I CONTROLADA!
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JORNAL DO BRASIL

Café Campinho

Informe Econômico

Colaborando com o Governo no combate à inflação, informa
café moido pacote de 250 gramas a Cr$ 28,00 (8% abaixo da tabela)
em todos os Supermercados da COBAL e da rede SOMAR.

Mau passo — /
No período mais tenso das negociações
entre banqueiros e bancários, o Ministro
Murilo Macedo veio ao Rio, na sexta-feira
passada, e conseguiu criar as condições
para que não chegassem a um acordo.
O Ministro veio ao Rio, segundo ele,
"solicitar
aos banqueiros que aceitassem
conceder índices de reajuste salarial mais
elevados, como forma de esvaziar a possibilidade de uma greve geral dos bancários,
que já preocupa o Governo".
Depois do fiasco das tentativas de greves de bancários em São Paulo e Belo
Horizonte, naquele preciso momento o mais
greve,
provável não era a iminência de uma
mas, a possibilidade concreta de se chegar
a um acordo, bastante razoável, depois que
banqueiros e bancários desenvolveram tensas, porém francas negociações.
Pior ainda, o Ministro falou no preciso
dia em que se travava uma audiência de
conciliação, no Tribunal Regional do Trabálho, no Rio
Compreende-se, perfeitamente, que o
Ministro do Trabalho seja bastante simpâtico à causa dos trabalhadores.
Mas, não há por que cometer imprudências políticas — logo ele, de conhecidos
atributos políticos — que conturbem, primeiro, a conciliação entre as partes; e,
segundo, tão importante, a preservação de
níveis não inflacionários para os aumentos
salariais.
A proposta dos banqueiros, no pé em
que estava, antes da declaração altista de
Macedo, era conciliadora e de efeitos inflacionários bastante atenuados.
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FUNDAÇÃO
GETÚLIO VARGAS->>

SISTEMAS CONTÁBEIS
DE CONTROLE
DIAS 19, 20 e 21 de Setembro
FINALIDADE. Demonstrar a importância dos Sistemas de
Controle no âmbito das empresas, como instrumentos de
mensuração dos fatos e como fontes para decisões.
PROGRAMA: Sistema Operativo e Sistema Informativo
Contábil, Contabilidade como Instrumento do Controle da
Gestão. Padrões de Controle, Planejamento e Controle
dos itens do Balanço, Controle dos itens de Receita e
Despesa. Avaliação dos Sistemas Contábeis de Controle,
Uso da Auditoria Analítica, Normas de Controle Interno.
Controle Orçamentário e o Uso dos Dados Contábeis.
PROFESSOR: Fernando Augusto Furtado Pinto, Economista e Contador, Consultor do Instituto Brasileiro de
Administração de Empresas — IBRAE.
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
INSTITUTO DE RECURSOS HUMANOS
Av 13 de Maio, 23 - - 12° andar — RIO
Fones (021)252-1857 222-3159 e 221-2888

CRÉDITO, FINANCIAMENTO t INVESTIMENTOS

Mau passo - II
O Ministro Said Farhat comparou ontem o acordo da KWU com a Nuclen ao
celebrado pela Eletrobrás e a Ande para
construir Itaipu.
Que a oposição paraguaia {que existe)
não saiba disso.

**«*«% Organização

Brasília — A partir de hoje as Secretarias de
Fazenda dos Estados do Centro-Sul passarão a
exercer uma fiscalização mais rigorosa na cobrança do ICM (Imposto sobre Circulação de Mercadorias) da carne bovina, nos frigoríficos e nos abatedouros. Evitar o abastecimento de carne fresca
para as principais Capitais, deixando o fornecimento apenas pela carne resinada dos estoques
da Cobal, e eliminar pressões altistas no preço da
arroba do boi sáo os objetivos da medida.
A decisão foi tomada ontem, em reunião entre
os Ministros do Planejamento e da Agricultura,
Delfim Netto e Amaury Stabile, com os Secretarios de Fazenda da Região Centro-Sul. Na reunião, o Sr Delfim Netto comunicou aos secretários
já estar decidido, pelo Governo, a instituição do
preço mínimo, ainda este ano, para aves e suínos,
no Centro-Sul, e para aves, sumos e caprinos no
Nordeste, de modo a estimular a produção e o
conseqüente consumo de sucedâneos da carne
bovina, diminuindo-se sua dependência.

Primeiro laminador a
quente do Brasil será
instalado na Vsiminas

•¦¦¦¦*¦

.

Planejamento e Htaif aflCIMailt
QUO Consultoria
GQMlttKr

Uma chance

O IBC abriu o registro para exportação em novembro: elevou o preço mínimo do melhor café verde para 2
dólares e 5 centavos por libra-peso, e do solúvel para 5
dólares e 35 centavos, mas manteve em 137 dólares por
saca a cota de contribuição (confisco cambial) do verde e
reduziu a do solúvel para 1 dólar e 75 centavos"positiva
por librae
peso. Exportadores consideraram a medida
simpática", e em reunião de diretoria, a ABICS —
Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel assegurou a exportação de 450 milhões de dólares, este ano.
Para o diretor do Café Solúvel Brasília, Sr Sérgio
Figueiredo, ao reduzir a cota de contribuição o IBC
considerou que a matéria-prima vai ficar mais cara, com
sobre o preço
o aumento do financiamento calculado
mínimo de garantia do café. "A medida favorece o
mercado como um todo, pois a indústria terá condições
de remunerar melhor o produtor" — acrescentou. Ele
acha que está garantida, agora, a meta da ABICS:
exportar 450 milhões de dólares este ano, mais 80
café
milhões do que no ano passado. O exportador de "não
verde Humberto Modiano, da Ouro Fino, diz que
foi preciso aumentar a cota de contribuição porque o
mercado disponível já está nos níveis de preço mínimo
de 2 dólares e 5 centavos por libra-peso, e não permite ao
exportador vender por menos. Considera positiva e
simpática" as resoluções 61 e 62, baixadas ontem pelo
IBC.

Ê1-!

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
De Ordem do Conielho de Adminiitraçío da Sociedade
Ficam convidados os Srs. Acionistas a comparecerem a sede
da sociedade à Rua Gonçalves Dias, 65 49andar às 10 horas do
dia 10 de setembro próximo, em primeira convocação e ài 15 horas do mesmo dia, em segunda convocação, para o fim de deliberarem sobre proposta para aumento do capital social da empresa
de CrS 95.480.000,00 para CrS 150.381.000,00, mediante aproveitamento de reservas e parte em subscrição em dinheiro.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1979.
ULRICH ROSENZWEIG
MICHAELSTIVELMAN
Presidente Vice-Presidente

Itamar Franco, presidente da CPI do
Senado que investiga o acordo nuclear Brasil-Alemanha, almoça hoje na casa do Ministro das Minas e Energia, César Cais.
Há uma remota possibilidade de que
consiga obter, aí, algumas das informações
que o Presidente da Nuclebrás, Paulo Noqueira Batista, vem ocultando da CPI e a
imprensa é obrigada a revelar.

TIME MANAGEMENT í advanced]
PRIMEIRO SEMINÁRIO AVANÇADO SOBRE
ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO DO EXECUTIVO
APRESENTADO NO BRASIL (tradução simultânea)
Coordenador:
17 fi 18
Dr.MERRILL DOUGLASS Ph.D CCTCMDDA
Pres.Time Management Center - USA OC I £IVIDIlV«J
.„„
^ Hotel Glória • Rio
Informações: OPC • R. da Lapa 180 cob.
» 224-5842 * 283-2549
•
•
222-9635
20021 Rio Telefones: (021)
SITUATIONAL LEADERSHIP ADVANCED SEMINAR

16 a 19 outubro • R\o_j_rMsLShsiSlQn 2-1

Data
Apesar de os distribuidores terem recebido as tabelas dos novos preços da gasolina às 15h de oritem, às 17h o Ministro do
Planejamento, Delfim Netto, negou-se a
confirmar os níveis do reajuste e a data de
vigência. Confirmou, apenas, o aumento
dado ao gás de cozinha.
Para o Ministro, não houve atraso na
homologação dos reajustes. "Não houve
demora coisa nenhuma. Vocês é que marcaram a data, disse aos jornalistas.
Outro Lugar
A instalação oficial do Concex (Conselho Nacional de Comercio Exterior), dia 12,
no Rio, mudou de lugar: será no Clube
Monte Líbano e não mais no Hotel Glória.
Ainda fica faltando escolher o secretârio-executivo.
De volta
Da segunda leva de concorrência para
a compra de milho no exterior, divulgada
ontem, num total de 13 lotes — cada qual
variando de 25 a 30 mil toneladas — a
Interbrás ficou com sete; a Costa Pinto, com
quatro; a Cobec, com um e a Copotrade,
com outro. Participaram praticamente todas as tradings estrangeiras do setor —
Tradax, Continental Grains, Dreyfuss etc —
mas nenhuma levou nada. Na primeira
concorrência, há um mês, a Interbrás ficara
com 9 lotes e a Cobec com três, do total de
12. É salutar, portanto, comprovar, agora,
que a nacional privada esta de volta.
Aperfeiçoamentos
Durante o coquetel de despedida que
cerca de 300 funcionários do IBGE ofereceram ontem a seu ex-Presidente Isaac Kerstenetzky, ficou clara a solidariedade e a
amizade que obteve de todo o seu staff,
durante os nove anos e quatro meses que
esteve à frente do órgão. Os três chefes
técnicos que discursaram — o ex-diretor
geral Spiridion Faissol, o chefe do setor de
Informática, Mario Ripper e a coordenadora da elaboração das matrizes interindustriais, Madalena Góes — reafirmaram a sua
intenção de seguir a mesma linha de trabalho para continuarem a obra por ele intciada.
O substituto de Kerstenetzky, o economista Jessé Montello, também presente ao
coquetel, afirmou que pretende continuar o
desenvolvido por seu antecessor,
trabalho
mas "com aperfeiçoamentos".
¦ ¦ ¦
Isaac Kerstenetzky pode vir a trabalhar em organismos internacionais. Mas, já
tem assegurado um cargo na Fundação
Getúlio Vargas, de onde saiu para o IBGE.
|nHBarHBBBHHfaH.^B|HBaBBBB
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Brasília — A Usiminas iniciará as obras do seu 4o
estágio de expansão com a instalação, no eixo IpatingaOuro Branco-Coronel Miguel Burnier, em Minas Gerais,
do primeiro laminador de tiras a quente do sistema
siderúrgico brasileiro, capacitado para produzir 2,4 milhões de toneladas de aço liquido por ano, a partir de
1984.
O Ministro da Indústria e Comércio, João Camilo
Penna, afirmou ontem que já enviou proposta neste
sentido ao Presidente João Figueiredo, que deverá oflcializar a decisão na visita que fará amanhã a Belo
Horizonte. Embora náo tenha sido definida a localização
exata da nova unidade produtora, segundo Penna, os
investimentos iniciais nas obras de construção civil e na
compra do equipamento alcançarão 700 milhões de
dólares, com um índice de nacionalização de 85%.
"A decisão sobre a localização do primeiro dos dois
laminadores de tiras a quente que integram o 4o estágio
de aços planos tinha que ser tomada
das usinas estatais "porque
os trabalhos de engenharia,
agora", acentuou,
compra e montagem do equipamento demandarão quatro anos".
As condições de balanceamento de custo para o
abastecimento do mercado interno de aço, um dos
principais fatores considerados pela Siderbrás e Consider, favoreceu Minas Gerais na disputa com vários
Estados para sediar o laminador. As boas condições de
que a Usiminas dispõe para executar um projeto desta
envergadura em relação à CSN e à Cosipa — a geração
de recursos próprios e o KNOW-HOW adquirido com a
conclusão do seu terceiro estágio — definiram a disputa
a seu favor.

mos entregando a carne no
açougue pelo mesmo preço
que estamos entregando ao
supermercado, o que deve representar uma redução no
preço praticado no açougue",
disse ele.
Na reunião dos dois Minlstros com os secretários de Fazenda, ficou acertado que não
pode haver, entre os Estados,
qualquer afrouxamento na
intensificação da fiscalização
da cobrança do ICM, sob pena de todo o esquema ir por
água abaixo. Com este mecanismo, pretende-se eliminar a
entrada de carne fresca em
São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte e Brasília, deixando-a restrita à carne resfriada dos estoques da Cobal
durante a entressafra, para
evitar novas altas de preços,
tanto junto ao produtor
quanto junto ao consumidor.

RIGOR
"Vai haver uma cooperação
entre todas as Secretarias de
Fazenda com os Ministérios
da Fazenda e da Agricultura
para começarmos a aumentar a fiscalização no setor. Os
Estados, assim, entram também como flscallzadores, porque há muita sonegação e esta sonegação tende a puxar o
preço da arroba do boi. Iremos em cima dos abatedores
clandestinos, em cima do sujeito que registra e não paga",
declarou o Ministro do Planejamento.
Segundo o Sr Delfim Netto,
"vamos caminhar para uma
arrumação" no diferencial entre os preços da carne vendida nos supermercados e nos
açougues, mas o preço no
açougue, ao que garantiu,
náo será tabelado."Nós esta-

Rio propõe elevar ICM
nas operações internas
tributação das operações de
distribuição, ao consumidor
final, dos lubrificantes e combustlveis líquidos utilizados
por veículos rodoviários.
O Secretário fluminense,
Heitor Schiller, ao divulgar
ontem as proposições do Estado do Rio. disse que elas
sáo comuns a todos os Estados e tem dúvidas, apenas, da
aceitação da eliminação das
isenções.
Para o Secretário, a Referma Tributária implantada*á
partir de 1967 veio provocar
uma concentração de renda
para a União e o progressivo
emprobreclmento dos Estados, tendo como conseqüència o endividamento. Na administraçáo direta no Rio de."
Janeiro esse total hoje é de
CrS 17 bilhões 700 milhões e
na indireta, incluindo as furir.
daçòes. eleva-se a Cr$ 37 bilhões 700 milhões.

O Governo do Estado do
Rio sugeriu ao Ministério da
Fazenda alterações nas aliquotas do ICM, em termos
nacionais, elevando em um
ponto o percentual nas operações internas e reduzindo em
igual valor nas interestaduais
efetivas. Assim, as alíquotas
para operações interestaduais seriam de 10% e as lntemas de 15% para as regiões
Sul, Sudeste e Centro-Norte e
de 16% para o Norte e Nordeste.
No documento encaminhado, a pedido do próprio Ministro Karlos Rischbieter, o Governo fluminense propõe, ainda, uma reformulação dos critérios de transferências federais aos Estados, incidência
do ICM sobre o preço final
das operações com cigarros,
eliminação das isenções na
área desse imposto, atenuação da ingerência da União e
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Ministério do Trabalho
CRECI-l." Região
Conselho Regional dos Corretores de
Imóveis do Estado do Rio de Janeiro

Tendo em vista o que estabelece o artigo
18 letras c e d do Estatuto em vigor, ficam
convidados os senhores Sócios Efetivos para a
Assembléia Geral Extraordinária que se realizara no dia 14 de setembro de 1979, no 2° andar
do Edifício Banco de Tóquio, à Avenida Presidente Vargas, 583. RJ, às 8:30 horas, em
primeira convocação, com a presença, no
mínimo de um número ce sócios igual a
metade mais um dos sócios eletivos: as 9 00
horas, em segunda convocação, com a presença de, pelo menos 30 desses sócios e, em
terceira e ultima convocação às 9.30 horas
com qualquer numero de sócios, com a íinalidade de aprovar o novo Estatuto, adequando-o
à circular n° 50 de 27 de |unho de 1979 da
SUSEP — Superintendência de Seguros Pnvados
Rio de Janeiro. 04 de setembro de 1979.
(ai MOACYR GUIMARÃES
Presidente do Conselho Deliberativo.
(P

OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO
TESOURO NACIONAL
Consoante instruções do Banco Centrai do Brasil, lembramos que podem ser
apresentados para imediato resgate os certificados representativos de Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional vinculadas ao extinto Fundo de Indenizações Trabalhistas, vencidos e não prescritos.
Rio de Janeiro (RJ), 3 de setembro de 1979
AGÊNCIA CENTRO DO RIO DE JANEIRO
(P

Mudança de Endereço
O CRECI - Conselho Regional dos Corretores
de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro, comunica
a mudança da sua sede para a Avenida Rio Branco, 109, 2? andar, tel. (provisório) 244-6642.
onde já se encontra à disposição dos senhores
corretores e do público.

>fò COSAMA
**L/*

1° Caderno

Centro-Sul tenta evitar
a venda de carne fresca
com fiscalização rigorosa

Exército

!J CGCMF33.132.044/OU01-24
Sociedade de Capital Aberto
CONVOCAÇÃO

D

IBC reduz confisco
do café solúvel e
mantém o do verde

Brasília — O presidente do Instituto Brasileiro do
Café, Octavio Rainho, revelou ontem que o órgão deverá
solicitar a colaboração das Forças Armadas para reforçar a vigilância nas fronteiras do país e reprimir a ação
dos contrabandistas de café, que estão desviando ilegalmente para fora do país grandes quantidades do produto.
Rainho reconheceu as deficiências enfrentadas pela
Polícia Federal para exercer esse trabalho, admitindo
que o tráfico só diminuirá com a ação do Exército, como
aconteceu no passado. O IBC está realizando estudos
para avaliar a situação.

(P

Terça-feira, 4/9/79
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EDITAL DE
TOMADA DE PREÇOS
N° 017/79

AVISO
A Comissão Permanente de Licitação
torna publico para conhecimento geral que,
atendendo ponderações de partes interessadas, e devido a ocorrência de feriados no
período, a Licitação n° 017/79 para seleção
de Empresas de Engenharia para o desenvolvimento dos estudos e projetos necessános ao aumento de capacidade de vasão
do complexo de produção do Sistema de
Abastecimento de Água da cidade de Manaus, que deveria se realizar às 15 horas do
dia 13/09/79, na sala do Diretor Presidente
à Rua Miranda Leão, 42, fica adiada para o
dia 20/09.79, à mesma hora e mesmo lugar.
Assim, a data limite de registro no
cadastro da COSAMA fica retificada para
19/09 79 e as inscrições para 18 0979.
Manaus, AM 31 de agosto de 1979
A COMISSÃO
(P

VENDA DE IMÓVEIS
I

CODEVASF

\\

/// COMPANHIA OE DESENVOLVIMENTO \\\
00 VALE DO SÃO FRANCISCO \\\
///
— CODEVASF \\
///
EMPRESA PUBLICA VINCULADA
AO MINISTÉRIO DO INTERIOR
PROCEDIMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
EDITAL N° 12/79

AVISO
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO
SÁO FRANCISCO - CODEVASF, por seu Departamento de
Licitações e Contratos, toma público, para conhecimento dos
interessados, que receberá no dia 10 (dezi de outubro de
1979. às 15 00 (quinze) horas, no seu Auditório, localizado no
14: andar do Edifício Central Brasília, Distrito Federal, propôstas para construção da rede de drenagem, e respectivas
obras civis complementais oo Pronto Piloto de Irrigação de
Pirapora, no Município de piraoora, Estado de Mmas Gerais.
Poderão apresenta' propostas empresas nacionais, cadastradas no CODEVASF e aue satisfaçam todas as exigèncias oo oresente Edital
As Especificações. Qualificaçõe e Quantitativos encontram-se à disposição dos nteressados na Divisão de Licitações, localizada na sobreloja, sala 07 do Edifício Centra!
fornecidos mediante recolhimento à tesoura11 Brasília
jrasilia e serão fenecidos
tesoura- //
U ria aaia CODEVASF da importância de CrS 10 000.00 (dez mil
r
i
cruzeiros)
///
\\\ Brasília. 24 de agosto de 1979
\tt GERÊNCIA DO DEPARTAMENTO ///
V\
DE LICITAÇÕES E CONTRATOS II

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FILIAL DO RIO DE
JANEIRO comunica oue venderá pela melhor oferta, de acordo
com o edital que se encontra à disposição dos interessados, os
imóveis a seguir caracterizados
CASAconstando de sala. 2 quartos, banheiro, cozinha, área
de serviço coberta, com 64.00 m2 ae área construída.
Mede o terreno 200.00m2.
ENDEREÇO Rua Dez n° 380. Loteamento Odade Nova
Campinas. Santa C'uz ca Serra, Duque de'
Caxias. RJ.
CASAconstanao de sala. 3 quartos, circulação, banheiro.
cozinha, área de serviço, com 58.00 m2 de área
construída Mede o terreno 139.75 m2
ENDEREÇO Travessa Levi Miranda n: 53. Jardim Catarina.
São Gonçalo. Rio de Janeiro
CASAconstando de varanda saia 2 auartos banheiro, cozi"a área de serviço com 60.00 m2 de área construiaa Mede o terreno 250.00 m2
ENDEREÇO Avenida Automóvel Clube n'- 840. Loteamento
Cidade Nova Campinas. Santa Cru? da Serra.
Duaue de Caxias, Rio de Janeiro
. 4 APARTAMENTOconstando de varanda, saia. 1 quarto, cozinha. banheiro, área de serviço, com cerca
qe 51,50 m2 de área construída
ENDEREÇO Rua Pauí Leroux nc 437. ap 201. São Gonçalo. Rio
oe Janeiro
Os interessados, pessoas físicas e jurídicas poderão obter o
edital contendo o preço mínimo e outros esclarecimentos no
seguinte endereço. Comissão Permanente de Compras e Con- .
tratações n: II — CPC — II — Avenida Rio Branco n: 174 — 16c -,.
andar no horário das 1,0 30 as 16 30 noras onde serão recebidas as propostas E antecipamos aue as uessoas jurídicas i
só poderão adquirir os referidos imóveis mediante pagamento á m
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BNH anuncia apoio total e preferência
à empresa nacional na construção civil
São Paulo — "O BNH dará todo o apoio à
empresa nacional, e em cond'.çôes de igualdade, com a estrangeira, ela terá ainda a
preferência. Não podemos, porém, recusar o
investimento estrangeiro se ele se adequar à
nogsá realidade", disse ontem o presidente
do BNH. José Lopes de Oliveira, sobre a
Informação de que algumas multinacionais
estão atentas aos programas habitacionais
de larga escala no Brasil.
Afirmou que o uso re pré-moldados terá
apoio e que pelo mencs seis novos sistemas
industrializados serão testados ate'o final do
ano.- 300 casas cadf um — em terrenos do
Banco Prevê que en. 1979 serão construídas
400 mil casas, em terrenos do BNH. Prevê
que em 1979 serão construídas 400 mil casas,
cerca de 600 mil em 1980 e. até o final do
GQyerno, acha que será possível chegar à
média de 1 milhão/ano.

"Expectativa e motivação

O Sr José Lopes acha possível a queda
dos juros do sistema como um todo e que sáo
fundamentais o barateamento e a rapidez na
entrega das habitações. Para isso, disse que
haverá sempre uma ação conjunta entre
empresas e entidades de classe com o Governo...visando à implantação de tecnologia
para industrializados nacionais, adequados
às diferentes demandas no país.
Os programas de financiamentos de materiais devem criar muita competitividade e
ser acessíveis às pequenas e médias empresas produtoras e distribuidoras. Para garantu; a melhoria dos processos econômicos,
financeiros e técnicos, será instalada nos
próximos dias uma comissão especial.
.0, Sr José Lopes presidiu ontem na
FIESP, a abertura do 2° Seminário Interna.ciqnal de Alternativas Tecnológicas na
Construção Habitacional e disse para cerca
de 150 empresários da construção que as
medidas de aplicação imediata do BNH —
reformulação do crédito habitacional,
abrangendo amortização e juros, retiradas
mensais do FGTS e exclusão, para alguns

casos, do Habite-se de 180 dias — estão
motivando a oferta.

Recon investiu Cr$ 5 bilhões
O BNH investiu um total de Cr$ 5 bilhões
para os financiamentos.a compradores de
materiais de construção, de janeiro a julho
últimos, através do programa Recon, cujos
créditos são repassados pelos bancos comerciais. Segundo dados divulgados ontem, o
investimento acumulado até julho somou
Cr$ 52 bilhões 200 milhões.
•Apenas no primeiro semestre deste ano,
foram repassados CrS 4 bilhões 100 milhões
pelo Recon (cerca de 8% do acumuladoi,
para um total de 9 mil 720 financiamentos,
contratados, o que significaria um valor médio.de CrS 421 mil 810 por empréstimo.
- -Se somadas aos financiamentos dos programas Reinvest e Reglr, destinados ao in-

vestimento no ativo fixo e no capital de giro
das empresas produtoras de materiais de
construção, respectivamente, as aplicações
atingem Cr$ 6 bilhões 100 milhões de janeiro
a julho deste ano, ou seja, 8,1% do total
acumulado — Cr$ 74 bilhões 700 milhões.
Para o Regir e Reinvest, foram repassados Cr$ 1 bilhão 100 milhões neste ano,
beneficiando 45 empresas, segundo os dados
divulgados pelo BNH. O volume inclui outrás linhas de crédito, inclusive as do BNDE,
destinadas ao financiamento do ativo fixo e
capital de giro das indústrias produtoras de
materiais de construção. A participação do
BNH nos empréstimos concedidos este ano
somam Cr$ 683 milhões 400 mil.

Executivo brasileiro, retornando ao Brasil após dez anos, vivência empresarial USA/E UROPE/LATIN AMERICA busca associação com empresa
atuante nas áreas industrial ou comercial.
Expertise: Finanças (internacionais), marketing, planejamento, desenvolvimento de mercados (imp./exp.), sistemas de informação.
Fluência: Alemão, Espanhol, Inglês, Português.
Carta para portaria deste jornal sob o nQ 79345J.
Sigilo Absoluto
,

Baneb atuará como
agente financeiro

Os empresários
"Nossos operários da construção civil deixarào de ser, gradativamente, os elementos
marginais do proletariado urbano", disse
vice-presidente da Associação Brasileira de
Construção Industrializada, eng. Abelardo
Garcia, transmitindo ao presidente do BNH
"o empresariado se alegrava em ouvir,
que
pela primeira vez de uma autoridade da
área. que a construção industrializada terá
todo o apoio nos programas de habitação
popular."
Segundo o empresário, uma nova tecnologia na construção náo vai alterar problemas de base que náo tenham relaçào com os
aspectos técnicos, "mas, vivendo numa sociedade democrática e competitiva, temos
que solucionar os problemas limitativos, encarando de frente principalmente os impasses que elevam o custo da habitação e reduzem a capacidade do homem brasileiro de
possui-la"
O Sr Abelardo Garcia disse ser preciso
resolvei problemas como o fundiário urbano
"a
e a distribuição de renda da população,
única forma de garantir a habitação para as
camadas inferiores economicamente". Ele
manifestou pessimismo diante da inviabilidade de programas para aquela faixa de
renda nos grandes centros urbanos,"face à
escassez e aumento dos custos da áreas
urbanizáveis".
Para o empresário, as empresas terão
também qije "ensaiar" os novos processos
industrializados em canteiros" para que os
programas com tecnologia moderna nào se
transformem numa panaceía". Disse ser
Igualmente necessário evitar a repetição de
experiências técnicas"Omalsucedidas e reduBrasil não pode se
zir os desperdícios:
dar o luxo de institucionalizar as saídas de
caminhões de entulhos das obras em andamento".

Sociedade com Cr§ 2.000.000,00
a Cr$ 5.000.000,00

Salvador — O Banco do
Estado da Bahia vai atuar
como sociedade de crédito
imobiliário, segundo informou ontem o Governador
Antônio Carlos Magalhães,
depois de receber telefonemas do presidente do BNH,
José Lopes de Oliveira, e do
Ministro do Interior, Mário
Andreazza.
"Nos vamos usar nossas 90
agências do interior para captar poupança e fazer que o
custo das construções baixe",
declarou o Governador,
acrescentando que a liberaçào da carta-patente do Baneb ainda depende de autorização do Banco Central. Neste sentido, ele disse que já
marcou audiência com o presidente do BC, Emane Galvéas. para a próxima semana.
A instalação de novos agentes financeiros na Bahia era
uma reivindicação antiga da
Ademi (Associação dos Diri-

gentes de Empresas Imobiliárias) do Estado, que há dez
dias encaminhou pedido neste sentido ao BNH, Banco
Central e Governo do Estado.
O objetivo, argumentava, era
o de "baixar a um nível suportável, tanto pelas empresas como pelos adquirentes
de imóveis, os elevados eustos financeiros com que se
operam e que acabam repassados aos adquirentes".
Além da liberação da cartapatente para o Baneb, a Ademi-BA pedia, também, o credenciamento de mais dois
agentes privados. Segundo
informou ontem o Sr Antônio
Carlos Magalhães, é possível
que na Bahia surja, além do
Baneb, mais uma sociedade
de crédito imobiliário, provavelmente ligada ao Banorte
(Banco Nacional do Norte).
Atualmente, o mercado é dominado pela Casaforte, de
propriedade do Banco Económico.

nii

CGC

Para obter o financiamento
basta ter um terreno ou comprar um, pois as prestações
podem ser quitadas pelo próprio empréstimo, e renda familiar entre um e cinco salarios mínimos. A tabela das
prestações ainda náo foi
anunciada, mas para a faixa
de financiamento de Cr$ 117
mil, o que para os técnicos
representa o valor médio, as
prestações mensais foram
calculadas em Cr$ 681, o que
pede uma renda familiar de
cerca de Cr$ 3 mil. O FGTS
pode também ser empregado.
Com uma verba de CrS 300
milhões liberada pelo BNH, o
programa pode oferecer mais
de dois mil financiamentos e
resolver um pouco do déficit
de unidades residenciais do
Rio, calculado em 100 mil.
Além disso, libera para a
construção grande número
de lotes vazios.
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO
PROJETOS CAUÊ E CONCEIÇÃO
1 - A Companhia Vale do Rio Doce fará realizar uma licitação amnla, ob|Otivanrio a construcáo
das etapas finais das barragens de contenção de re|eitos industriais e dp acumulação dp água.
componentes dos sistemas de tratamento de minério de ferro dos proielos Caue o Cnncpicãn.
em Itabira. MG
2-0 capital 6 de CrS 500.000 000,00 (quinhentos milhões de cruzeiros) mtegralizado,
náo sendo permitido a formação de consórcios
- Os surviços exigirão equipamentos ae terraplenagem. compactação, escavação em
rocha e de concreto.
- Serão exigidos atestados comprobatonos de execução de serviços congêneres
- As empresas interessadas em participar da referida licitação, deverão procurar a rela'
ção de documentos, para fins de pre-qualificacão. a Rua Sáo Paulo. 351 - 9 andar. BpIo
Horizonte. MG. no horário de 8 30/1 1:00 h e 14 00/17:00 h, a partir desta publicação, ate o
dia 14 de setembro de 1979
- A documentação devera ser entregue no mesmo endereço, ate as 1 7 00 h. do dia 24
de setembro de 1979

Cehab vai inaugurar
programa em outubro
A Cehab vai inaugurar em
outubro um programa de flnanciamento para construçào de casa própria, que irá
beneficiar cerca de 2 mil famílias, com renda entre um e
cinco salários mínimos. O financiamento, que pode chegar ao valor-teto de Cr$ 195
mil, só começará a ser pago
um ano depois de recebido e
com prazo de até 25 anos. O
programa permite inclusive a
obra pelo sistema de mutirão.
O presidente da Cehab, arquiteto Heitor Dias Vignoli,
disse que o Financiamento
para Construção, Ampliação
e Melhoria — Ficam — é uma
solução inovadora, permitindo a quem tem um terreno a
construção da casa própria.
Só na região metropolitana
do Rio existem cerca de 500
mil lotes vazios, embora a cidade suporte o déficit de quase 100 mil unidades residenciais.

Companhia
Vale do Rio Doce

IMPERIAL SOCIEDADE
AMANTE DA INSTRUÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
A Imperial Sociedade Amante da Instrução tem a honra de
convidar todos os seus sócios para a Assembléia Geral Extraordinária que se realizará no dia 5 de setembro de 1979, às 16 horas, na
sua sede social, na Rua Ipiranga 70, nesta cidade do Rio de Janeiro,
comemorativa do SESQUICENTENÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO.
A sessão será solene, solicitando-se aos senhores sócios o
obséquio de comparecerem 15 minutos antes da hora marcada, em
virtude da presença de altas autoridades convidadas.
Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1979.
(a.Genaro Rangel — Presidente
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SIDERÚRGICA RIOGRANDENSE SA

Gerdau

CGC n° 92.780.311/0001-39
COMPANHIA ABERTA

A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO SEMESTRE FINDO EM 31 DE JULHO DE 1979

<

(em milhares de cruzeiros)

RESULTADO DO SEMESTRE

BALANÇO PATRIMONIAL

(Período de 01 de fevereiro de 1979 a 31 de julho de 1979)

PASSIVO

ATIVO

31.07.79 31.07.78
CIRCULANTE
Disponibilidades
18
367 25.670
Estoques
210.602
108.175
Contas a receber de clientes ¦ CrS 638.150 (menos valores
descontados
CtS 161.573 e provisão para devedores
409 175655
duvidosos CrS 11.168)
465
Adiantamentos a fornecedores
31 865 1.847
032 25.299
Créditos tributários
21
Depósitos compulsórios
20.133
9.796
Outros créditos
21286
15 984
Títulos e valores mobiliários
280 499 106 484
405 519
Despesas diferidas
1
1070.598 469.429
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Empréstimos compulsórios ELETROBRÁS
170.177 88.874
Outros créditos
41.428
37.679
211.605 126.553
PERMANENTE
Investimentos (Nota 21
770
835 468.496
Imobilizado (menos depreciações acumuladas
741.937
506.247
CrS 455.784)
Diferido
9.752
1512.772 984.495
TOTAL

CrS

2.794.975

31.07 79

31.07 79 31.07 78
CIRCULANTE
Fornecedores
Instituições financeiras (Nota 3)
Encargos financeiros a pagar
Impostos e contribuições sociais a recolher
Salários a pagar..
Contas a pagar
Provisão para dividendos

154 049 72 512
362.309 156.112
21.796 7.745
63 788 44 164
23 189 12.814
117.599 43.310
45 609 23 304
788 339 359.961

EXIGiVEL A LONGO PRAZO
42 481
Fornecedores
471.659
Instituições financeiras (Nota 3)
34,128
Provisão para o imposto de renda
881
15
Contas a pagar
564.149
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de capital
Reservas de lucros
Lucros acumulados

TOTAL

1.580.477

456 086
555 700
362 664
68.037
1.442.487

Cri

35 913
329 410
10.952
376.275

332.910
330 370
106 080
74.881
844.241

2.794.975 1.580.477

1.536.804
RECEITA DE VENDAS
(227 514)
Menos: Impostos incidentes sobre vendas (IPI ICM PIS) .
1 309.290
1798.849)
Custo de vendas (inclui depreciações. CrS 21 190)
Lucro bruto
510.441
172 221)
Despesas com vendas
Despesas financeiras, deduzidas as receitas financeiras ... (44.4591
(116.5651
Despesas gerais e administrativas
18.545)
Depreciações e amortizações
Resultado da avaliação de investimentos em coligadas .... 54 639
14
666
Outras receitas operacionais
337.956
Lucro operacional
Receitas não operacionais, deduzidas as despesas não
1
391
operacionais
Efeitos inflacionários:
26.264
Saldo da conta correção monetária
1100.798)
Saldo das variações monetárias
264.813
Lucro antes do imposto de renda
(32.075)
Provisão para o imposto de renda
Participações dos administradores
(8.430)
(17^220)
Outras distribuições estatutárias
LUCRO LÍQUIDO DO SEMESTRE

LUCRO SEMESTRAL POR AÇÃO:

CrS 207.088

CrS

3107.78

728 562
( 112952)

615610
( 394.873)

220 737
135 511)
(10860)

(74 660)
(5.110)
26 241

13569
134 406

2.706
13 296
156 181)
94 227
(7 000)
12 698)
(5.806)
78 723

0,45 0,24

NOTAS EXPLICATIVAS
NOTA 1 - Diretrizes contábeis
a) As presentes informações financeiras do 1° semestre, elaboradas como facultado pelo estatuto social e pela Lei n° 6,404 76, representando demonstrativos parciais do
exercício social em curso, relativas ao semestre findo em 31 de julho de 1979, foram preparadas de conformidade com as normas do referido diploma legal e da legislação
tributaria pertinente, com indicação, inclusive, dos valores correspondentes das demonstrações do 1? semestre rio exercício anterior 131.07.78), redassificarips para
adequação aos atuais critérios, quando o caso.
b) Efeitos inflacionários:
As demonstrações financeiras refletem as seguintes atualizações monetárias:
d! Correção monetária do ativo permanente e do patrimônio liquido, à variação rio valor nominal da ORTN no semestre
(ii) Atualização dos empréstimos e financiamentos em moeda nacional e estrangeira, aos índices contratuais de correção monetária e ás respectivas laxas de càm
bio, -sendo provisionado no semestre o reajuste oficial adotado a partir de 02.08.79.
(iii) As contrapartidas das atualizações acima descritas estão consignadas no resultado do semestre.
NOTA 2 - Investimentos
Os investimentos em sociedades coligadas, após registro da correção monetária do semestre, foram aiustados com base na participação percentual no patrimônio liquido ria
quelas empresas ao final do semestre:

Investimentos

Capital Patrimônio
Social Líquido
lem milhares de cruzeiros)

Siderúrgica Aconorte S.A
486.207
Companhia Siderúrgica ria Guanabara - COSIGUA ... 1.326.350
Comercial Gerdau Ltda
64.325
Companhia Siderúrgica de Alagoas - COMESA
91.119
Empresas coligadas
Outras empresas

1 591.823
2506 221
160 609

Ações ou quotas possuídas
Preferenciais
Ordinárias
(ou quotas)
86 981.216
163.425.109
9.804.957

206633

Valor do
investimento
(em

Ajuste do
Lucro liquido
investimento
do semestre
milhares de cruzeiros)

293.303

371.845
17.535834

350.398
24.482
1.715

753 225

140 093
251.842
34.700
14.162

669.898

28 589
20 613
5 441
(4)
CrS 54.639

100937
CrS 770.835

Porto Alegre, 31 de julho rie 1979

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CURT JOHANNPETER. Presidente
ROBERTO H NICKHORN. Vice Presidente
JORGE GERDAU JOHANNPETER, Conselhe.ro

DIRETORIA
JORGE GERDAU JOHANNPETER, Diretor Presiden,
GERMANO H. GERDAU JOHANNPETER
KLAUS GERDAU JOHANNPETER
FREDERICO C. GERDAU JOHANNPETER,
Diretores VicePresidentes
CARLOS LEONI R. SIQUEIRA, Diretor
CARLOS J. PETRY, Diretor Superintendente

NOTA 3 - Instituições financeiras

Financiamentos em moeria nacional (Finame PIS Industriais, Exponacãol
Financiamentos em moeda estrangeira lUSS 17 712.857 16)

CIRCULANTE
LONGO PRAZO
lem milhares de cruzeiros)
255.362
116.035

106.947
CrS 362.309

v

355_624
CrS 471.659

Os financiamentos em moeda nacional são resgatáveis ate junho de 1989 e estão suieitos a encargos financeiros ás taxas vigentes no mercado
estrangeira são resgatáveis até |aneiro de 1988, a |uros anuais de 0.875% a 2.375°o acima daqueles correspondentes a LIBOR.

Os financiamentos em moeda

LEONARDO MARIENSE NIEDERAUER
Contador CRC RS n" 22.429
CPF 018.057.200-82
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B1 [DE
BNDE
Pouco mais de um ano depois do bloqueio e quase nove meses após o confisco dos
bens do Grupo Lutfalla. o
BNDE (Banco Nacional do
Desenvolvimento Económico) apresentou, ontem, a notitia criminis — o equivalente,
nos casos de ação püblica, a
queixa-crime — contra os exdiretores e acionistas da FiaCão e Tecelagem Lutfalla,
por estelionato, apropriação
indébita, falsidade ideológica e outras fraudes.
A denúncia é dirigida á Policia Federal, em Brasília,
para abertura de inquérito.
"Os atos de confisco não excluem a apuração da responsabilídade criminal", observa a queixa do BXDE, que
apresenta uma relação de
provas para cada um dos crimes de que acusa os exdiretores. Entre os ilícitos
mencionados "com a finalidade de fraudar a garantia
pessoal prestada ao BNDE
como agente do Tesouro Nacional", está a operação de
transferência do controle
acionário da holding Lumaver para as Srs Vera Lutfalla
Jafet e Sylvia Lutfalla Maluf
— esta última, mulher do Governador de São Paulo, Paulo Maluf.
Segundo a queixa, os diretores da Lutfalla levaram a
empresa a uma situação préfalimentar depois de obterem dois empréstimos do
BNDE — e, "alguns meses
depois do segundo empréstimo, tirando partido da grave
crise econômica que lavrava
na ocasião, pleitearam novos
financiamentos do Governo,
a pretexto de evitar quebra".
O Governo, ainda segundo
a denúncia, "dada a conjuntura adversa, quer pela crise
do petróleo, quer pelas dificuldades especificas do setor
têxtil tradicional, temia falèncias em cadeia e desemprego maciço. Atendendo a
esses fins sociais, foi determinado ao BNDE efetuar
nportes emergenciais à empresa, em nome e por conta
da União, mediante transferència de recursos da Reserva Monetária da ordem de
Cri 350 milhões". Esse empréstimo foi concedido contra garantias pessoais dos diretores, mas estes "fraudaram de antemão essas garantias, alienando os seus bens,
num total de 519 transações
imobiliárias, inclusive a so-

agora
quer
ciedades adrede organizadas
pelas respectivas esposas e
outros membros da família".
No caso da Lumaver, a
,4a premequeixa menciona
ditação cnm que agiram os
ex-diretores e acionistas da
Lutfalla" para fraudar as garantias pessoais que assumiram: "O controle acionário
da Lumaver, cujo capital era
dividido entre os exdiretores da Lutfalla, foi
transferido a outros parentes
próximos (a saber: Vera Lutfalia Jafet e Sylvia Lutfalla
Maluf) em 23 7/75, os quais
passaram a detentores de
99,9% do capital da firma;
Esses parentes próximos
(que também eram acionistas da Lutfalla) cederam toda sua participação na empresa a outros membros do
grupo, no mesmo dia (8/8^75)
em que foi firmado o contrato pelo qual se prestou garantia pessoal aos recursos
do Tesouro; assim, esses parentes próximos, por não serem mais acionistas da Lutfalia, não assinaram o compromisso com o BNDE, excluindo os bens da Lumaver,
ou mesmo as ações de seu
capital, de qualquer alcance
executório, para recuperaçào dos recursos do Tesouro."
Com isso — prossegue a
BNDE — os exqueixa do"não
só desviaram
diretores
os bens e valores da Lutfalla,
fazendo com que esse desfalque fosse coberto por recursos públicos, como também
fraudaram as garantias pessoais que assumiram, alienando previamente todo o
seu patrimônio privado, a
fim de impossibilitar o ressarcimento da União, pelas
vias judiciais ordinárias".
A denúncia, assinada pelo
chefe do Departamento Júridico do banco, Affonso Guerreiro de Oliveira, afirma que
"esses fatos levaram o Governo a agir excepcionalmente", determinando o confisco dos bens da empresa e
do patrimônio particular dos
ex-diretores e acionistas,
mas ressalva que, de acordo
com o Ato Complementar 42,
"as medidas confiscatórias
não prejudicam a aplicação
das sanções penais cabíveis.
Ademais, cm se tratando de
delitos ia consumados, a rcparaçào do dano, caso espontánea, apenas atenua a
pena".

criminal

contra

os

Lutfalla

processo

crimes

Os crimes cometidos pelos exdiretores e acionistas da Lutfalla são de
seis espécies, segundo a denúncia do
BNDE. No documento foram citados norrünalmente os Srs F"uad Lutfalla ijá falecidoi, Fuad Lutfalla Jr„ Fábio Lutfalla e
Edmundo Kehdi, e as Sras Maria Luiza
Flaifel Lutfalla, Vera Lúcia Mattar Lutfalla. Alexandra Assad Lutfalla. Linda Fiailei Lutfalla, Vera Lutfalla, Jafet e Sylvia
Lutfalla Maluf. Eis do que são acusados:
Estelionato
A denúncia menciona duas situações
configura o estelionato. A
em que se"consubstanciado
em operaprimeira,
çoes mercantis sem nota fiscal e sem
qualquer contabilização nos livros da empresa", em operações denominadas de
das
Caixa 2. As principais conseqüências
vendas pela Caixa 2 são "enriquecimenem
tos ilícitos dos diretores/acionistas,
detrimento da sociedade" e "sonegação
fiscal".
Sobre essas operações, o advogado do
BNDE apresenta uma lista com oito provas, entre as quais uma carta de Luiz
Filandra, ex-empregado da empresa, "onde narra, minuciosamente, o que ele mesmo denomina de Rotina das Operações
de Venda sem Nota Fiscal da Fiação e
Tecelagem Lutfalla". Da mesma relação
de provas consta uma carta assinada por
Fuad Lutfalla Jr. e dirigida à empresa
Tricovic, "confirmando o recebimento de
12 notas promissórias e a emissão de
duplicatas para substitui-las (...). Essas
notas promissórias se originam de venda
sem nota fiscal. Por isso, não eram faturadas normalmente e sobre elas sacadas
duplicatas, quando havia dificuldade de
desconto das notas promissórias".
Outra situáção em que se configura o
estelionato, segundo a denúncia, foi o
"desvio de recursos da empresa para patrimònio particular dos seus diretores".
Assim, o ex-diretor Fuad Lutfalla Jr. recebeu um terreno no balneário de Camboriú, Santa Catarina, do Sr Roberto Zimmerman, principal acionista das Empresas Az de Ouro e Dica, devedoras da
Lutfalla; dias depois, foi enviado à conta-

Bovespa abre semana estável
São Paulo — O mercado Docas OP liderou a lista das
fechou ontem com estabilida- mais negociadas com Cr$ 9 mide e o volume apurado, Cr$ 154 lhões 577 mil e ECEL PP regismilhões 916 mil foi 2,9% infe- trou a maior alta, 12,9^, ferior ao de sexta-feira última. chando a CrS 0,35.
Cotações da Bolsa de São Paulo
Abert. Med. Fech. Quant.
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2.95 2,98 3,0040 1 387
pp
550 Monasa
Alporgotas op 2 76 2 80 2,85
40 3 39 3
Pesado pp
Alporgatos dp 2 67 271 2 75 659 Mec
85
20
0.85
0
0,85
J' pp
Amazo^a on 0 6! 0 61 01 6' 37 Mendes
0 90 0 90 0 90 21
Merc S Pauip pn
And Caytor op 1.34 1.31 35 3'2
'
•
2
85
2.85
700
85
Arno pd
3 10 3. '0 3,1 i 39 Mesbo pp
Arte* up 2.80 2.84 2.90 784
1.32 1.32 1.32 1 703
BorDa-a op
Band C F irv PD 0.72 072 0.72 10 Me'
12 4,12 4,12 100
Gerdao pp
Bonder inv on 0.65 0 65 0 65 18 Me'
4
50 4.50 4 50 18
Flur^
op
Momno
Bonder Inv dp 0.60 0 59 0 58 110 Mo* nhe Sa" op
10 2 12 2 12 35
Bonde1'on»es o'- 0.72 0 72 072
1,06 1.06 106 10
pn
Bonespo 0 66 0.65 0 65 23 Naoca:
0.e7 0.87 55
0.87
Ncd
Bros.'
on
Bonesoa p°
0 66 0 66 0 66 225
102 1 02 1 02 1
B-asi' pp
Banespo op 0.68 0 69 0.69 2 352 Ncrd
375 3,75 37
75
Me'
Nordon
^p
Be'go Mine" od 1,75 1,82 '80 2 017 NcroeS*P CS* PD
165 1.60 160 140
Ben^ers* pp 0.33 0,33 0 33 10
B e Monck op 0.96 0 96 0.96 753 Oiveora pp
2 7 0 2 7 2,70 30
58 '315
8 Ox.ge^o B' op
BorgHoH pn 0,58 0.58 0'.88
1,38 138 '38 2
Brad lives* on 1 88 1.88
00 3 96 4.00 450
Perdigão
PP
B'ad inves' pn 1.88 1.88 1 88 2 6'7 Petrooras o°
1.13 1 '3 113 113
1.36 1,36 5
B'adesco on
' .80 1.80 i1 80 1 406 De"obras cn
1,36
B'adesco pn 1.80 1.80 80 4 490
B'anma pp '.40 1 41 1 41 844 PetroPras PP
148
1,48
148 2 539
Bras on 1.38 137 137 127 P r
1,80
1 80 1
1,26 ;1 80
B'as1 pp 1.48 1 49 1 50 2 139 Pr re'BrasH'
' • OP 0 POC
30
130 335
B'os v^a pp 0 75 076 0 SO 819
27 1 20 1 20 52
B'as^o'o' op 4 20 4.20 4 20 27
0.70 0.70 0 70 65
C0C'0»e pp 3 95 3 84 3 80 138'
Rec o"
0 95 0 95 69
Co* Brasilia pd 2.65 2 65 270 5'
0 85 0,85 0 85 '08
2.10 60 ?ea o-" "v
Caso Anglo od 27 0 2,10
'90 700 Roa C o O"
2.45 2 45 2 45 27
Casa Anglo pp 1 90 ''90 1.27
-v
941
Rea1
75 2 86 2 90 MOO
pr>
Ca
Case Masso" pp • 30 27
2 90 2 90 2 90 1 379
Cem g on 0.46 0.46 0 46 2 Reo ca °v co
Rea: cons c-e
95 0 95 0 95 3
'00 1 00 1 00 180
0 56 23 Rec cons P"'
0 55 0.56
Ce^.g pp
1.45
r.
35 1 35 1 35 220
1 45 i 000 Rec ae o"
Cen. Po ar ppo 1.45
: 30 1 30 1.30 768
0 68 0 67 0 67 664 Rea cie v. n"
Cesp pp
1.00 100 100 188
200 Rec pc" co
Cm A'o'^ od 0 60 0 6'1' 0 52
:
35 Rec pc" o"
0 92 0 92 0 92 12
Cm ua^e pp ' 20
264 •<e".pc' pp
65 2 65 2 65 700
C>rr> itau pp 2 32 2 9532 2.32
0 95 155
Crre'a pp 0.95 0
4.65 4 85 4 65 563
CoPras*er pp 1 21 1' 21 li 21 20 Saa a conec cp
109 109 ! .09 100
Sc- oo
Coo'osn'ci op 1 50 l 50 1 50 >0
4566 0 45 0 42 360
CoP'asmci pp l 60 .60 60 1 934 Serv 1 eng OP
66 1.66 1.100
Coes* Cons' pp 0 87 C4 87 04 87 2'4 Srarp pp
'
11 56
00
00
1 56 400
56
S"arp
pp
00
Ind
SP
on
4
e
Co^
95 1 95 '94 20
Confr.o oob 0 70 0 70 0 70 200 S'0 açonor'e roa
93
0 94 190
93
0
S
38
540
0
0
d
co'e'rc?
oo
38
0
Co^s' Be'er dp 0 38
0 44 0.44 o 44
Consu' pop 8 50 8 50 8 50 140 S d nac-ona' cpp
73
r.CO OP
0 73 0 0 73 500
Doccs Sc'cs cp 2 53 2 50 2 50 3 829 SO'C'"ger
Sp* "P'0aa~ ca
0 65 '2
0 65 C 65
78 2 70 2 80 30
op
Ece pc
0 36 0 36 0 35 60 S'a O'
80 2 8' 2 85 '3'
Ecorcn CO O'" : 80 1 80 1.80 4 S'c Ci ^p< c pp
126 '.26 126 79
Eie'roo'os orc 0.43 0.43 0 45 63 i Su«a~-p' o"
Elu^o pp
1 90 1 92 ' Q5 550
'60 : 60 1 60 3
Em.- Ro^ar- pdc 0 75 0 75 075 '0
' 90 ' 90
' 90 40
Engesc ppo 6 50 6 50 6! 50 30
20 3 20 3 20 100
Ericsson oo
' 20 1 20 20 '0
Es"e a pp
3 60 3 6C 3 60 46
E'er".* OP 5 10 5 10 5 12 '61
3 60 3 60 3.55 195
E?em.? opo 5 CO 5 00 5 00 300 íeierf or
0 20 0 20 0.20 39
Te:ef;
0
63 0 64 0 64 4'
pr
Fob C Re"a-» pp 2 20 2 20 2 20 100 Te!esp oe
0.22 0 22 0.22 22
Fer Lo-n B'as pp
1 35 1 35 200 Te esp on
' 35 '37
0.22
0 22 0 22 '.4
1 37 556
Fm Braaesco on 1 37
0 75 0.75 0 75 72
esp pe
Fm B'aaesco on 137 1.37 1.37 222 TeTe*esp
3
0 73 0 73 '3
07
pn
Fora Bras' o^ 4 50 4 50 4 50
! 47 i 47 1 47 137
P'"
Fora B'as1' op 4 65 4 65 4 65 5 Trcnsprcs
!
1.25 1 25 6
T„'
25
3rccescc
on
Firnd Tjpy pp 1 65 1.65 1.65 3 035
Fund Tupy pp 1 80 1 80 1 80 245 U "aia* pp
3 17 23
3'.0017 3'7
'.OO 100 H
cn
Grazzio''r PP 2?0 270 2 70 '70 UnU- oance
93
10
93
0
0
cDO-CC
43 1 43 0 93
Guccaoes op 3 36 3 40 3 40 205 Un oenco CP
i.43 2
95
29
0.95
0
95
Ibesc ppc 2 45 2 44 2 45 2~"' U'' Pc~;o pc
loesc pop 2 11 2.11 2.1' 20 Va e R Doce cc
2 0545 2'45
04 '45
2 03 ' '05
Ife^o pp
25 1.25 1 25 272
on
g
Ire He-r.-g OP 4 50 4.50 4 50 2 Vc
76
2 75 80
60 2
a co
Ina Her.rg OPO 4 80 4 04 4 91 310 Vc
'50 1.50 150 ' 05
Ire V' ares pp 2.45 2 43 2 41 375 Veo a"cn oeoe
70 l 70 i 70 "50
Iras Ron"1' oo ' '0 1 '0 1 '0 220 Vep
-o cc
53 2 52 2 52 3 20"
I'c-ocncc cr. 6l 1 .6' '6' 4 VV.d'CCP'S CVc
60 i 80 l .50 '4
S cc
40 675
iinJOOncO 0" 40 1 9040 9!
3 2 416
fiauic pp
3 80 3
31 '3' 1.31 8
¦ 4195 14' 1 4' '5
0 55 0 55 C 55 70
vg*r on
1 55 1.95 68
'047
igr' oo
0 58 01 9557 0,57
1 90 1 051
lc,os A-r®' c op 96 3.10
I.'O 140
1.10
1.10
10
60
3
to",as Rennef oo 37040 40 3,40 60
1,25 1,25 l 25 50
3
Loios Renne' ppo 3

Sylvia Maluf
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denúncia

bilidade da Lutfalla "memorando que determina a baixa das dívidas da Az de
Ouro e da Dica". Esse cancelamento nào
ocorreu, porque o contador da Lutfalla
h H-tacilio Paulo Pereira) a isso se recusou".
"Outra forma de desvio de valores da
sociedade em proveito próprio — continua a denúncia — era a aquisição de
matéria-prima em nome da Lutfalla sem
qualquer escrituração contábil interna, e
a sua revenda a terceiros, antes que desse
entrada no estabelecimento industrial da
empresa. Como a compra não era contabilizada, o produto da revenda ficava
para os ex-diretores/acionistas.
Apropriação indébita
"aproA queixa menciona o crime de
material
concurso
em
indébita
priaçâo
com os delitos de falsidade ideológica,
uso de documento falso e fraude e abusos
na administração de sociedade por
ações", numa operação de desvios de
empresa Fabiana Têxtil.
recursos" com a "A
Lutfalla teve, no exerDiz a denúncia;
cicio de 1974, nos próprios dizeres dos
seus então diretores, em carta dirigida
pela Lutfalla ao BNDE em 1°'4;75, uma
inexplicável diferença de caixa de CrS 10
milhões 116 mil 476,64, para menos. Esse
déficit ilícito foi coberto de modo também fraudulento; os acionistas Fábio
Lutfalla, Maria Luiza Flaifel Lutfalla Jr. e
Vera Lúcia Mattar Lutfalla transferiram à
empresa, para cobrir aquela diferença
"inexplicável", 599 mil 800 ações que possuíam no capital da Fabiana, à razão de
CrS 16,87 por ação, quando essas ações
valiam, de fato, Cr$ 0,46".
acusação, seUma das provas dessa
"laudo da Sotecongundo a denúncia, é o
ti (auditores independentes) sobre o valor
patrimonial das ações da Fabiana, que
conclui ser de Cr$ 0,46, o que comprova a
superavaliaçáo, uma vez que as ações
foram cedidas por CrS 16.87".

trações financeiras para conseguir o incremento e a manutenção dos limites de
crédito na rede bancária e junto a instituiçòes financeiras públicas, dentre as
BNDE". A denúncia obquais o proprio
serva que "segundo o plano traçado, como as dívidas contraídas somente seriam
pagas pela empresa quando esta tivesse
sido transferida à responsabilidade do
Governo, o objetivo dos ex-diretores /
acionistas era obter o endividamento máximo da Lutfalla. desviando ilicitamente
suas receitas."
Assim, "em função dos vícios de escrituração evidenciados", a Lutfalla "distorceu o resultado do exercício findo em
31 12 74; demonstrou baixas de seus ativos (caixa e títulos a receber) sem identificá-los no livro Diário; demonstrou aquisição de mercadorias por um preço cinco
registrado no livro
vezes inferior ao preço"lucro"
apurado em
Diário; distribuiu o
31/1274 sem que os lançamentos contabeis fossem registrados no livro Diário."
"Falsidade Ideológica e Uso de
Documento Falso": segundo a denúncia,
"em 27 de dezembro de 1974 os acionistas
Fuad Lutfalla e Alexandra Assad Lutfalla
integralizaram aumento de capital da
empresa com um imóvel situado em Suzano, na Capital paulista. Esse imóvel
havia sido "no
adquirido em 23 10 73 por CrS
entanto, foi incorporado ao
200 mil e,
capital da Lutfalla por CrS 14 milhões 713
mil 330."
"Duplicatas Simuladas — comprovadoras de operações de faturamento fictício. isto é, havia o faturamento sem saida
efetiva de mercadoria.
O jargáo comercial
frio" a modadenomina de "faturamento
"troca
de chumbo"
lidade unilateral e de
a bilateral, cujo objetivo ê, invariavelmente, obter duplicatas para desconto no
sistema financeiro". A denúncia apresenta como prova 20 títulos, sacados contra
Parque Real Com. Ind. Têxtil Ltda."
Finalmente, a notitia criminis do
BNDE
afirma que. diante dos fatos, cabe
"perquirir"
Outros delitos
se houve também crime con"Fraude na administração de socieda- tra a economia popular, "em concurso
des por ações; Falseavam-se as demons- formal e heterogêneo com estelionato".

Advogado promete
acionar acusador
São Paulo — O advogado Decio Cinelli. do
escritório Alfredo Buzaid ao ser informado das
principais acusaçops feitas pelo BNDE ao Grupo Lutfalla disseque sao invendicas e visam
app";is desviar a atençan do mandato de seeurança •-entra » ifçislaeno excepcional, utilizada
para a expcuçao do Mnnsco dos bens da familia
Spgundo o advogado as acusações já foram dpvidanipnte responduias em notificação
que os Lutfalla dirigiram ao BNDE. através da
em Brasília". Nessa
2a Vara da Justiça federal, "são
esclarecidas e
notificação, acrescentou,
desmentidas todas as acusações de que os
Lutfalla teriam transferido patrimônio da empresa financiada pelo BNDÈ para outras ou
para seus patrimônios individuais. Sobre isso,
publicamos ate um livro para que não ficasse
nenhuma duvida", comentou.
Para o Sr Decio Cinelli. "foi ate bom que.o.
BNDE se aventurasse a essa queixa-crime. porque agora vai sofrer um processo de calúnia. A
acusação de que um imóvel comprado por CrS
200 mil por um dos socios foi vendido um ano
depois por CrS 10 milhões, por exemplo, foi
respondida nessa notificação com um laudo de
avaliação do Instituto de Engenharia. Provamos também que as ações da Fabiana valiam
realmente CrS 16.87 e não CrS 0.86. como queriam os técnicos do BNDE", acrescentou.
Denúncia
margem

de

corre

à

confisco

O bloqueio dos bens do Grupo Lutfalla foi
feito em agosto do ano passado e. em 13 de
dezembro, o Presidente Geisel usou pela ultima
vez a legislação excepcional que permitiu o
confisco dos bens de todos os envolvidos no
caso. com o objetivo de ressacir a União dos
prejuízos sofridos com os sucessivos empréstimos à empresa.
A aplicação da legislaçao de exceção, contudo. baseada em investigação sumária de uma
ComissáoGeral de Investigação, deixou a margem quaisquer atos criminosos que os exresponsáveis pela Fiação e Tecelagem Lutfalla
tenham praticado, cuidando apenas de rever o
dinheiro da União. Mas. na sua condição de
interventor na empresa, o BNDE reuniu, os
elementos que agora decidiu usar para pedir a
abertura do inquérito policial
A demora do BNDE se explica: normalmente. como todos os crimes mencionados na denuncia teriam ocorrido em Sao Paulo, seria ali
que deveria ter curso a ação desde o inicio. No
entanto, havia fortes temores no Banco de que
ela fosse obstada por pressões do Governo
estadual, uma vez que a mulher do Governador, e por extensão ele próprio - sao cassados
em comunhão de bens — estão implicados na
queixa.
Ademais, a família Lutfalla esta sendo defendida pelo ex-Ministro da Justiça. Alfredo
Buzaid, que náo recuou sequer diante do fato
de que atos baseados na legislação excepcional
estão fora da alçada da Justiça. Com efeito,
está para ser julgado no Supremo Tribunal
Federal recurso contra o confisco dos bens da
Lutfalla — e a atitude do BNDE, agora, em
lançar a denuncia pode constituir um novo
esforço para quebrar a resistência jurídica da
família.

EMPRESAS
Cotações da Bolsa do Rio
Títulos

EM CRUZEIROS Var. luc. Quant
Ab«rt. Fe<h. M®d. mod. em 79(1000)
ant. Jan:100
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Bco do Brasil on 1.41 1,42 ',41 Ev 116,53 2 917
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120,00 19
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B Estaao Bon a pn 0,85 0,85 0 85
160.38 1
32143 3
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142,86 5
367
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170.45 3
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94.83 4
F Bargu od 0.82 0,85 0,83 3,75 129,69 1 200
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2
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Tee- DE Q 72 0.702' 00 21
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1
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Bolsa do Rio
Os números do pregão
Papéis mais negocwdot a vista, em dinheiro: Bcc ao Bras i PP (' 3 27c3),
"oj PC (9 403c), Pe'roccs ,9 ' 3:s .oe [7,503;) Bcc co Bras
ON 15 530,e)
50 (9 6'"o)
Na quantida de títulos Bcc cc B-os ' -2 8C:- De''C0'as
:'o-j ?P i6.29c0, -se* Re* c-e;'c"er'c C 6 '4SS> 3co cc ccs
(6 ;oo.-o)
Papéis governamentais (CrS mil) -9
Papéis privados (CrS mil): 73 935
IBV: 5532 ma s 0,2°o
IPBV: 542 -e-os 0.2°o
Médio SN:'85Ontem—9õ 571. se«'c-*e'= - 9649= -c .-c'32se-cc -a
~ès — 66 007. -a
c~c - 89
95
e~ c 'a 6
Oscilação: Das 32 c;òes ;omoc-e-'es co BV ' ' es' .e-c
rea s"0'cm o c«c 7 oe^cece^c*" es*c.es. 3 "ão '3'c r*eçc: caos
Ma»ores Altas: Nove A—e* :c 0° '3 57= 5; Lo cs A—e' cc-as 0? 3 2 V.
' 5/%l
Be gc QP (2 26°c). Doccs 0° 2 02®;
Maiores baixas Ferr 5. 20 3,33:;; Vo-e
02-:
(2
(' 73*ei l gr' O5 '1 69V 5c;c-o c
Volume negociado

A vi'C
A rer-0
Mc s pc «o cc a-o :29

Quantidade
47 727 72
3 515 000
23 600 000
74 642 '72
159 024 472
29 963 421

74
5
44
123
297
46

CrS
24'
134
005
46'
963
380

546 22
630 00
500 00
676' 22
5' 58
337 47

A Gurgel S. A. Indústria de Veículos está comemorando seus 10 anos com um desempenho que
marca uma produção acumulada de 7 mil 100
veículos, com exportação para 50 países que
alcançaram, no primeiro semestre, a casa dos 694
milhões de dólares (contra 264 milhões de dólares
no mesmo período do ano passado). A empresa
produziu 921 veículos nos primeiros seis meses do
ano, com um aumento de 31,6r/r sobre o total do
mesmo período no ano passado. A Gurgel exporta
de 25r>'r a 30% de sua produção.
O Governador da Bahia. Antônio Carlos Magalhães. recebeu ontem dois telex da direção de
Credito Rural do Banco do Brasil: um comunicalhe a abertura, no Estado, de 15 postos avançados
de crédito rural; o outro informa que o BB vai
financiar o plantio de soja na safra 79 80, para
'consolidar a
prática de cultivo" desse produto na
Bahia.
José Carlos Fragoso Pires, da empresa de navegaçào Frota Oceânica, foi eleito para a presidência da Associação dos Armadores Brasileiros
de Longo Curso, em substituição ao Comandante
João Carlos Palhares dos Santos, que atualmente
exerce o cargo de Superintendente Nacional de
Marinha Mercante.
Cerca de 200 expositores, compradores das
principais cadeias varejistas nacionais e estrangeiras, participarão, de 7 a 16 de setembro, da 22" UDFeira de Utilidades Domésticas, no Pavilhão do
Riocentro. Prevêem os organizadores da feira que
400 mil pessoas visitarão a exposição, que estará
aberta das 16 às 24 horas, de segunda a sábado, e
das 15 às 23 horas nos domingos e feriados.
Uma indústria de soja de grande porte, para
do Sul e
processar a produção de Mato Grosso
abastecer os mercados do centro do pais, será
instalada pelo consórcio formado pelas duas
maiores cooperativas gaúchas, a Cotrijui (Cooperativa Regional Tritícola, de Ijui) e a Cotrisa
(Cooperativa Tritícola de Santo Ângelo), que já
atuam naquele Estado. O projeto está sendo dimensionado para a produção de 1 mil 500 tonelat'ano de soja, com investidas por dia ou 450 mil "00
milhões.
mento inicial de CrS
As empresas Gerdau produziram 543 mil toneladas de aço no primeiro semestre deste ano, o que
permitiu consolidar a posição rio grupo empresarial como o principal produtor siderúrgico pnvado
nacional As suas receitas de vendas, no período,
evoluíram para CrS 6 bilhões, A Cosigua .Compa
nhia Siderúrgica da Guanabara>. uma das empre
sas do Grupo Gerdau, produziu, no semestre en
cerrado em 31 de julho. 282 mil toneladas de aço
com um faturamento de CrS 3 bilhões. Seu iucro
apos o Imposto de Renda, atingiu a casa dos CrS
252 milhões.
As notas promissórias emitidas em inglês e
com valores expressos em dólares americanos,
para serem resgatadas no Brasil, não são registráveis, segundo decisão da V Turma do Tribunal
Federal de Recursos, confirmando sentença do
juiz federal da 4* Vara de São Paulo.
O Sindicato da Indústna da Energia Hidrelétrica no Estado de São Paulo e a Associação Brasileira de Concessionárias de Energia Elétrica <ABCEj
enviaram ao Governador de Minas Gerais carta
em que sugerem o repasse do controle acionário
da Companhia Mineira de Eletricidade a iniciativa
privada, como medida concreta em beneficio da
desestat.ização.

JORNAL DO BRASIL

Terça-feira, 4/9/79
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Fazenda prorroga dívida
de empréstimo de Estados
Brasília — O Ministro da Fazenda;Sr Karlos Rischbieter,
aprovou ontem Ad Referendum do Conselho Monetário
Nacional, um esquema de
prorrogação do vencimento
de empréstimo por antecipação de receita orçamentária
de 11 Estados. Pelo mecanismo aprovado, até o dia 13 de
dezembro, 30% da divida de
Cr$ 4 bilhões 500 milhões com
o Banco do Brasil deverá ser
paga, sendo o restante liquidado até 30 de janeiro 1980.
Para o pagamento dos 70%
restantes, o Banco do Brasil
concederá um novo empréstimo, resgatável em cinco prestações mensais e sucessivas,
que começarão a ser pagas
pelos,Estados em 15 de agosto do próximo ano. Normalmente, os pagamentos teriam
que ser feitos até 31 de janeiro
de 1980, mas o Ministério da
Fazenda entendeu que os Estados vem tendo problemas
"a adverdevido, sobretudo,
sidades climáticas".
São os seguintes os Estados
a terem suas dividas prorrogadas no Banco do Brasil:
Paraná — CrS 1 bilhão 760
milhões. Alagoas — Cr$ 100
milhões. Bahia — CrS 600 milhões. Espirito Santo — CrS
350 milhões. Goiás — CrS 60
milhões. Maranhão — CrS 40
milhões. Pernambuco — CrS
300 milhões. Piaúi — CrS 200
milhões. Rio Grande do Norte — CrS 140 milhões. Rio

Grande do Sul — 750 milhões
e Santa Catarina — CrS 255
milhões 797 mil.
• No Rio, as Letras do Tesouro Nacional apresentaram
queda de um e cinco pontos
nos lances máximos do leilão
realizado ontem pelo Banco
Central. Os papéis leiloados
serão emitidos contra o resgate de CrS 8,5 bilhões e a
compensação será na quintafeira, num total de CrS 11,5
bilhões, representanto uma
retirada de recursos da ordem de CrS 3 bilhões.
Segundo

o Deponamento

de Divido

Publica do Banco Centra: (Ded*p) foi o
segu*nte o resultado do leilão de ontem:
Letras corr. 91
Doía

Má.

Med
31,83

3130

31.88

31.85

31,45

Letras com

182 dias de pra?o

Ontem

30,37

27/8

Min

31.87

Ornem
27/8

dias de prazo

30,85

30 30

30,25

30.34,

30.25

No mercado monetário, o
recolhimento do INPS e
FGTS pressionou ligeiramente o nivel de reservas do sistema bancário. Os negócios
com cheques do Banco do
Brasil oscilaram entre 45,60%
e 33.70% ao ano. Os financiamentos over night giraram
entre 44,15% e 38.60% ao ano,
com a média dos negócios a
41.50% ao ano. O volume de
operações com cheques BB
somou Cr$ 6 bilhões 82 milhões, segundo a Andima.
OVER NIGHT
(taxas anuais em LTN
osúltimo8 seis
dias)

CHEQUE BB
(% ao ano-os últimos
seis dias)
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0 Sr Silvio Junqueira Tostes, diretor da Vector
e Corretagem de segures
Seguros-Administração
"Tribuna
do Corretor de Seguem geral, afirma à
corretor
ros" que apoia a tese de participação
"O do
presidente
nos seguros de bens de Governos.
da Fenacor, Paulo Gyner, foi muito feliz em suas
observações, publicadas na Tribuna do Corretor de
Seguros", comentou Silvio.
Acho que o corretor deve mesmo participar
dos seguros de bens de Governo e da forma
prescrita por Gyner, que é através de sorteio, para
que haja moralização na divisão dos seguros de
bens governamentais, que são vultosos. Considero
que o sorteio náo deve discriminar, dando oportunidade a todos, e que a falta de sorteio gera tráfico de
influência.
Silvio lembra que o Instituto de Resseguros do
Brasil deveria vir a público informar como são
aplicadas as receitas dos seguros feitos sem corretagem.
Outra opinião dele é quanto à ação dos bancos:
Em meu ponto de vista, é ilegal a ação dos
bancos na captação de seguros. A corretagem tem
como princípio básico a falta de vínculo entre o
corretor e a seguradora e os grandes conglomerados bancário-seguradores passam por cima dessa
norma. Sabe-se que, nas leis trabalhistas, o conceito de contaminação é o mais amplo, no sentido de
que, tendo os mesmos acionistas, o banco e a
seguradora são o mesmo empregador, tornando,
portanto, ilegal a venda de seguro via-gerente de
banco.
Acha que a intenção do legislador foi a de
proteger o instituto do seguro, contra política
"o predabanco,
tória, e que isso não está ocorrendo,
como poder maior, inviabiliza o esforço individual do
corretor, que perde capacidade de competição com
os grandes conglomerados bancários".
MESA REDONDA
Está confirmada para o dia 21/9 a realização de
mesa-redonda com dirigentes do porto do Rio de
Janeiro, tendo à frente o presidente Pedro Batouli, e
um grupo seleto de empresários, armadores e
exportadores para discutir a desburocratização na
área portuária, que é essencial para o crescimento
do País. Estarão presentes os jornalistas Luis Carlos
Pinto Amando, S. Barreto Motta e Roberto Galleti.
Vem aí o Congresso da Fides, no Rio. Sua presença
é importante
Doze de outubro é o Dia Continental do Corretor de
Seguros.
(P

•COMPANHIA EXCELSK» DE SEGUROS

m

"-1—r
10.

mm-

5

Febraban acha taxação
uma nova interferência
Brasília — "A interferência do Governo no sistema
financeiro ê tão grande que mais um pouquinho, menos um
pouquinho, não vai alterar nada." declarou ontem o presidente da Febraban iFederação Brasileira das Associações
de Bancosi. Roberto Konder Bornahausen. sobre a decisão
do Governo de adotar um redutor de Wc sobre as taxas de
aplicação dos bancos comerciais, de investimentos efinanceiras.

Humbert

Itaú tem
no Rio novo
diretor

Após audiência com o Ministro da Fazenda. Karlos
Rischbieter, o presidente da Febraban afirmou que "c
tabelamento adotado pelo Governo é uma opção politica"
O Sr Roberto Konder Bornhausen.que também é diretor dc
Unibanco.fez questão de enfatizar que os bancos nãoestãc
preocupados com o fato de que as informações a serem
fornecidas ao Banco Central sobre o comportamento das
taxas de juros podem não ser consideradas fidedignas.

A área Rio do Banco Itaú
tem novo diretor comercial
desde o dia 9: é o administrador de empresas Humberto
Fábio Fischer Pinotti, que
substitui o Sr Alex Cerqueira
Leite Thiele. O novo diretor
tem longa carreira no Itaú,
onde ocupou vários cargos.
Antes de assumir seu novo
cargo, foi diretor da Área Comercial correspondente à Regiào Sudeste da Capital paulista, região do Grande ABC,
Baixada Santista e Vale do
Paraíba.
O Sr Humberto Pinotti já
percorreu todas as diretorias
do banco, quando do impedimento dos seus diretores, razáo pela qual conhece as diretrizes de trabalho na área que
tem como principal pólo econômico a cidade do Rio de
Janeiro.
O novo diretor da área Rio
se propõe a dinamizar ainda
mais seu setor, com o que
conta com a participação de
toda a equipe de gerentes regionais e funcionários, no
sentido de. dentro das diretrizes estabelecidas pelo Itaú,
desenvolver um trabalho de
grande envergadura, não somente em relação ao mercado como quanto ao estabelecimento.

ISEC

Aproveite o fim de semana:
faça um bom negocia
BOSQUES NATURAIS • LOTES URBANIZADOS
A PARTIR DE Cr$ 3.000,00 FIXOS POR MÊS
Clube com piscina O melhor clima e a mais bela
paisagem A 15 minutos do centro de Teresópolis
Entrada pela ponte do km 64 da Rio-Bahia
Informações no local ou em Teresópolis
tel. 742-4060 e no Rio tel. 252-2220

VENDAS:

30.

40.
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Fazenda SDK, a
TERESÓPOLIS

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS
convênio com:
Em
INSTITUTO BRASILEIRO DE
EXECUTIVOS FINANCEIROS- IBEF

Seminário:

"FUNDOS DE PENSÃO"

11 e 12 de setembro de 1979

>/V
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2a 30. 4a sa 6a 0n(em

¦¦flMtrii..

Local: HOTEL DAS PAINEIRAS - Horário integral

VAGAS LIMITADAS - INSCRIÇÕES ATÉ 05/09/7') IMPRETERIVELMENTE
JSEC-INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDOS CONTÁBEIS - FGV
Praia de Botafogo. 186 — 2 ° andar Tels 286-8998 e 266-1512 ramal 352

EDITAL
Mercado de LTN
O hgeirc outr>en'c nas cus'0 do d>nhe 'C
para o* ooeraçòes a cuic D'0/o reOu; u
sensivelmente o s/n'„rr*e ae negooos ae
compro e venda com Letras do Tesovo
Narjnna* ontem no mercado aberto Os
paoeí (pois negociados foram, os com. vennovembro co*aaos entre
em.
c>menio
32.20% ate 32 ÜÜ°c e os com. vencimento
na faixa ae
neyociodos
íevere:fo
em,
30,80°o ate 29,95 % ae uesconto ao c-o.
ae
Os íinanoomentos
posição por um a:a
osotarani entre 44,14% até 38,60% oo
ano com o meda dos negócios a 41 50%
ao ano O volume ae "egóoos com Letras
cie tesouro Naocnai somou CrS 85 b;iHòes
*u> milhões, segundo dodos do Andima A
seg^.r as taxas médias anua*:- ne desconta
oe 'odos os vencimentos./ BtVencimento
Compro

Venda

05.09
22,50
21,00
12-09
30 38
29 33
19.-09
31.90
30 55
31,05
2109
32 25
55
70

2609

32

03 10
10 10

32

17 10

32,65

3268

3145
32 00
32

10

32.15

1910
32.65
32.16
24
10
32 60
32.25
3253
32,'8
31 10
11
32.45
32,20
07
32.38
32.13
14 11
32,34
32.06
16 I
21
11
32 30
32.05
28/11
32 25
32 00
05
12
32.15
3190
3208
31.83
12 12
14
12
32.03
31.68
19 12 31 98
31.68
31 45
26 12 31 70
3',88
0201
32 13
75
09 01
32 00
31
1601
31.85
31 60
1801
31 73
31 48
2301
3< 53
31,28
30 01
31 30
31.05
06
02
31,05
30.80
1302
30 80
30 55
15
02
3073
30 38
30 20
20
02
30 45
27
02
30 20
29,95
29,73
1.1.03
30 '3
25

04

30 03

29

63

16 05 29 90 29.50
20 06 29,75 29.35
18.07 29 43 28
05
22 08 29 *0 28.70

Em cumprimento da Lei n° 3 268, de 30 de setembro, de
1957. regulamentada pelo Decreto nc 44 045, de 19 de julho de
1958. e as Instruções contidas na Resolução CFM nc 932, de 23
de |ulho de 1979, faço saber aos que o presente virem ou dele
tiverem ciência, que fica aberto o prazo de 30 (trinta) dias a partir
de 20 de agosto a 18 de setembro de 1979, das 13 as 17 horas,
para registro de chapas de candidatos a Membros Efetivos e
Suplentes do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, cuja eleição
se realizará no dia 27 de setembro vindouro, às 14 horas, na sede
ao Conselho. Av Rio Branco. 18 — 18° andar, nesta cidade.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1979

Títulos Públicos

Presidente

v

4_L

BANCO CENTRAL DO BRASIL

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA
Para fins previstos no art. 60 da Lei n9 4.069, de
11,06.1962, torna-se público que devem ser apresentadas
para imediato resgate as Obrigações do Tesouro Nacional
Tipo Reajustável e Letras do Tesouro Nacional, vencidas no

Dói ar e Ou ro

A tona interbonco''G ae càmD*o de Lonfechou
ares. no mercaao ao e„-odoiO'
ontem, poro o penoao ae se s meses e^ 12
1 8% Em dólares francos s_iços e marcos
fo o seguinte o se- comportamento

- O ouro registrou co'at,óes
Londres
recordes ontem, enquanto o ao a* fecboo em lige*ra ba-xa em toaos os
mercaaos europeus
com e*ce<;óo ae
Londres e Zunqje A coração ao me'a'
fo
em
ae 322 875 dólares a a^ça
'-c
Z^rq^e (3* b 375 aoia-es a onça
u ' ma sexta-fe ra) e Londres (316 375
acenes o ançu "o senta-fe-ra) em Lo"ares. O do'C' e*" tx; xa, 'o coioao o
'
1 8250 "'arcos ¦¦f-e
8255 marcos ra
se<ra-'e 'a e*' F-c*-.'..'*

Dólmei

%

Sew dias
II
12
11
3 8
més 11 5
11 l'2
r-eses 12 1 .1 12 18
mesas 12 14 12 '6
12
14
12
'8
6 feses
7
1 ono
i
11 3 4

Interbancário

Froncoi Suíços
róis,
17 8
meses
116
15 16
116
meses
3 16
7
6 ireses
3 4
1 onp
3
1
Marcos
més
meses
meses
6 meses
I ono

5

16
12
9 16
3
3

3 16
38
7^6
5 6
5 8

O mercodo "ie'tx)'icar o ae cq""-do
para contatos Dron*oj apresen*c.-se
eqL !-brado ontem, -eg stfando um oo*n
volume de negados As 'cj*as dq-o teieg-omos e cheques s fuaram-se entre C-S
27 690 e C'S 27 705 O ocea-o fuluto
esteve equilibrado, con-' oo"" volume ae
negóc os real*zaàos o CrS 27.775 mas
2.60% afe 2.95% ao mês pa'a co^ratos
cc^ prazos ae 30 ate '80 dias, respectvãmente.

Taxas de Câmbio

Aviso aos Acionistas
- A Diretoria da USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A USIMINAS comunica aos Senhores Acionistas que. a partir do dia 05.09 79,
será iniciada a entrega dos títulos múltiplos de ações originários da
BONIFICAÇÃO aprovado pela A.G.O. de 18.04.79, relativa à CORREÇÃO
DA EXPRESSÃO MONETÁRIA DO CAPITAL REALIZADO, que elevou o
Capital Social de Cr$ 5.800.000.000,00 para Cr$ 7.714.000.000.00.
- Procedimento dos Acionistas
2.1 - Ações Nominativas e Endossáveis:
Apresentar os títulos múltiplos beneficiados para serem carimbados De
acordo com o nosso Aviso de07.05.79, os títulos de bonificação das ações
nominativas foram emitidos com base nos nossos registros de ações.
2.2 - Ações ao Portador:
Apresentar cópia do boletim de bonificação (via azul) preenchido quando do
exercício do direito.
Aqueles que ainda não exerceram o direito de bonificação deverão fazê-lo
imediatamente e aguardar a emissão do titulo correspondente.
- Instruções Gerais
Os Senhores Acionistas ou seus procuradores fcam convidados a
comparecer aos locais de atendimento abaixo indicados, munidos de
documento de identidade e CIC. No caso de mandato, a procuração deverá
estar com firma reconhecida. Em se tratando de pessoa juridica, apresentar
cópia autenticada ou publicação do Contrato Social e/ou Estatuto, bem
como da Ata da Assembléia ou da Reunião do Conselho de Administração
que elegeu a diretoria em exercício.
A USIMINAS se reserva, ainda, o direito de solicitar os documentos
complementares que julgar necessários.
As procurações com data anterior a 1978 deverão ser substituídas por novos
instrumentos.

Rio de Janeiro (RJ), 03 de setembro de 1979.

José Pais Rangel
CHEFE
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VENDA DE IMÓVEIS
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAl — FILIAL DO RIO DE
JANEIRO co*i-„n,ca aue ve^ae-a Dela melhor oferta, de acorao
com o edita* c^e se enco-ua a ospos.çáo aos interessados, os
imóveis a sego r caracter zaaosAPARTAMEN"ro censtanao ae saia, 2 quanos. banheiro,
cozmna. a*ea ae serviço, com cerca ae 60,00 m2 ae area
construraa
ENDEREÇO' Rua Moréia nc 165, ap. 402. Engenho oa
Rainha. Rio ce Janei-o
CASA const?"ido ae 1: pavimento: varanda. 2 3a;as cozinna.
W C e a-ano de empregada e S3:aa ae escada; 2~
pavimente ha!!. 3 quartos, banheiro, com cerca de
107 00 m2 ae area total construída. Mede o terreno,
70,70 m2.
ENDEREÇO

COMPRA VENDA REPASSE COBERTURA
MOEDAS
'55
27 635 27 775 27 670 27
Dblor
-c
6' 841 62 6C7
Libro Esie"
61919
62 76."
Díla- Co"Ooer-se
23591
23910 13759
23 621 13922
23 693
''374'
13932
FlOf.m Holooaés
6 5537
Fro"CO F-arcés
6 47C3 6.55B4 6 4'65
16612
'6836
16633
16824
Franco S„.;c
'2603 0:2447 C'2594
0*2431 0
le- JODOiés
0.033698 G 034153 0 033 74' 0 034'29
JiO italiano
'5 078 15 284
5 097
'5 273
Dkrco Aierrào
* íooos ontem oe c Bc*':cCer"-a **c fecnomenfc oc -"e*coao
jUloxai acima fccm
'c
de càmD*o 0'os e
"Labor
Day" nos Estados Unidos, deixamos de publicar as
NR. Devido ao feriado
cotações dos moedas o das mercadorias

CGC- 17 157 850/000209

mês de agosto de 1979.

DEPARTAMENTO DA DIVIDA PÚBLICA

Eurodólar

Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S. A-USIMINAS
SISTEMA SIDERBRAS

ENTREGA DE TÍTULOS MÚLTIPLOS DE AÇÕES
MURILLO BASTOS BELCHIOR

EDITAL
O mercado secundário de títulos públicos e privados
de renda fixa apresentou-se com volume reduzido de
negócios, com a maior parte das instituições financeiras
concentrando seus negócios nos financiamentos over
night. Os negócios que iniciaram-se em 41.75% ao ano.
subiram até 44,30rí. declinando para 41,40% ao ano. As
Obrigações Reajustaveis do Tesouro Nacional tiveram
,seus preços cotados em 99,20% e 99.70% de desconto
sobre o valor nominal do mês CrS 400,71. O volume de
negócios com ORTNs somou CrS 8 bilhões 803 milhões,
segundo dados da Andima.

USIMINAS

Rua Sào

Francisco Xavier ne 892,

casa 4,

Maracanã R o ae Jane *o
Os interessados pessoas * scas e ;_*a'cas ooae'áo octer o
ea:a contenao o o*eço min mo e outros esciareomemos no
segu*nte e-.üe-eço. Comissão Pe-ma^e-te ae Compras e
CcVatações r II — CPC-iI — Ave^aa P>o Bra-co "¦'- 174 —
16* a^aa* no horár.o as !0'30 as 16 30 horas, onde se*ão
receciaas as p-ooestas E a*-:-.ec!pa"-os a^e as pessoas ;ur a cas so ocaerão aaau>r r os referdos .move.s mea ante oagamento a *. sta
"0
Item 1 — as 10 30 horas ao d>3 04
79
Item 2 — as 11 00 horas ao a.a 04 10 79,

- Locais e Horários de Atendimento
4.1 - BELO HORIZONTE - MG (SEDE)
Rua dos Timbiras, 2349 - Lourdes
DIVISÃO DE AÇÕES E PARTICIPAÇÕES
Fone.-335.3522-Ramal 171
4.2-RIO DE JANEIRO-RJ
Rua da Candelária, 60 - 7C andar - Centro
DIVISÃO FINANCEIRA
Fone: - 223.6622
4.3-SÃO PAULO-SP
Alameda Campinas, 433 - 5C andar • Jardim Paulista
Fone:-288.0122
4.4-IPAT1NGA-MG (USINA)
Escritório Central-UFPA
4.5-BRASÍLIA-DF
SAS - Q2 - L3 - Bloco K - 3= andar
Edifício Siderbrás
Fones. 225.9788 e 225.0270
46-0 horário para todos os locais será de 09,30 ás 11,30 e das 14,30 às 17,30
horas, de 2a a 6a feira (Das úteis).
Belo Horizonte. 30 de agosto de 1979
RONDON PACHECO
Presidente

A taxa media de juro» cobrada pelas financeiras para
o credito direto ao consumidor e crédito pessoal deverá
ser fixada em 6,5r*f ao mês a
partir de hoje, com a redução . \
de 10'"i nas taxas anuais determinada semana passada
pelo Conselho Monetário Nacional. Para o financiamento
da compra de automóveis, a
taxa média se situará entre
4,5 e ô^r ao mês. segundo cal- „
culos preliminares feitos on- „„
tem pelo diretor da Fiança,
Deolindo Novaes.
Junto ao sistema bancário,
a maior parte das instituições também deverá reduzir
suas taxas para empréstimos
a partir de hoje, apesar da
resolução do CMN ter determinado a redução a partir de
ontem. O presidente da Fede- ,,',,
ração Nacional dos Bancos,
Teofilo de Azeredo Santos, ,",'
explicou que os bancos
aguardavam uma circular do
Banco Central, especificando a formula de cálculo e o
patamar para a redução.
Segundo ele, enquanto
aguardam o texto final da
circular, os bancos estão optando pela taxa mais baixa
cobrada dentre os diversos
tipos de aplicação. O diretor
do Banco Nacional, Germano
de Brito Lira, disse que, em
decisão preliminar, alguns
bancos determinaram ás
agencias a redução de KFr ••"
*
em todas as taxas praticadas, ate que possam cumprir ,,
em regra a decisão do CMN,
com a orientação do Banco
Central.
Informou que, junto aos
bancos comerciais, a redução
deverá situar uma taxa media de 2,8'< ao mês para o "
desconto de duplicatas — a
taxa anterior oscilava em • ¦
tomo de 3,2r; — embora frisando que o mercado continuara bastante heterogêneo,
pois o Conselho Monetário
nào tabelou os juros: apenas
fixou um redutor de l(rV nas
taxas praticadas.
F.ntretanto, nem todos os
bancos recomendaram às
agências a diminuição dos "
juros cobrados, como foi o
caso do Banerj, onde o desconto de uma duplicata ainda é feito a 3,3'i ao mês e de
uma nota promissória a 3,6"^
*'
para pessoas jurídicas e 4,4rí
para pessoas físicas.
* *
No Bradesco, a.s taxas tam- ""
bem permaneceram nos níveis anteriores: 3,í"c, 3,7r'< e
4,2'-> ao més, respectivamen- •-te para as mesmas operações.
No Banco Itaú, a redução já
está sendo praticada: o desconto de uma nota promissoria por pessoas físicas já pode ser feito agora a 3,8% ao
més.
Junto aos grandes bancos
de investimento, como informou o diretor do Bamerindus, Roberto Coutinho Gouvea, as taxas de aplicação já
declinaram a 54'/( e 559V ao *
ano e as de captação a 49% e
50%, o que significa uma taxa
liquida de 44 a 55% ao ano na
rentabilidade dos papéis de
emissão bancária (CDBs —
certificados de depósito bancario), se descontado o imposto de renda.
Ele acredita que o investidor se mostrará bastante rctraído para investimento
nesses papéis, principalmente se o índice de inflação aicançar níveis de 50% ao ano e
o.s títulos tiverem rentabilidade negativa.
As financeiras, que emitem
letras de câmbio, deverão situar suas taxas médias de
captação em torno de 53% e
54r'r ao ano, como previu o Sr
Deolindo Novaes. Ele explicou que para os empréstimos, segundo resolução do
Banco Central, as financei- ;
ras aplicarão o redutor de
10% sobre a tabela de juros usada em 31 de julho último.
A redução das taxas será fls- calizada pelo BC, que determinou a obrigatoriedade de
todas as instituições financeiras enviarem até o dia 15
de cada mês os demonstrativos das taxas praticadas naquele período.

Finame dá
verba
para CSN
O presidente do BNDE
i Banco Nacional do Desenvolvimento Econômicoi, Luis
Sande. anunciou ontem em
Vitória que a Finame lAgéncia Especial de Financiamento Industrial i. subsidiaria do
banco, financiará, este ano,
CrS 4 bilhões para a compra
de equipamentos nacionais
destinados à Companhia Siderúrgica Nacional.
O Sr Luís Sande fez o anúncio durante a assinatura do
primeiro contrato de compra
de equipamento nacional
com a Bardella SA lndústrias Mecânicas, para fornecimento do pátio de minério da
CSN. no valor de CrS 1 bilháo
500 milhões. O repasse dos
recursos será feito pelo Banestes i Banco do Estado do
Espirito Santo S Ai.
Secundo o presidente do
BNDE. os CrS 4 bilhões para
compra de equipamentos nacionais fazem parle de quatro
contratos a serem assinados,
sendo que dois deles serão
concretizados nas próximas
duas semanas.

JORNAL DO BRASIL
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Falecimentos
Rio de Janeiro
Hélio Castro Ferreira,
67, industrial, no Hospital
Silvestre. Nascido no Rio
de Janeiro, casado com
Cacilda Vieira Ferreira,
morava em Laranjeiras.
Tinha dois filhos (Jorge.
Jorgina) e um neto. Enfarte do miocardio. Será sepultado às lOh no Cemitério São João Batista.
Vicente Borges Ribeiro,
53, comerciante, no Hospital Evangélico. Natural do
Rio de Janeiro, casado
com Glória Pereira Ribeiro, morava no Grajaú. Parada cardíaca. Será sepultado às lOh no Cemitério
8âo João Batista.
Altamiro Pinto dos Santos, 59, funcionário público, no Hospital dos Servidores do Estado. Carioca,
solteiro, tinha uma filha
(Eliana) e dois netos, morava no Flamengo. Insuficiência cardiorrespiratória. Será sepultado às llh
no Cemitério Sâo João Ba-,
tista.
Antônio Paranhos da
Silva, 45, desenhista projetásta, no Hospital do Carmo. Nascido no Rio de Janeiro, morava na Tijuca.
Desquitado, tinha uma filha: Cristini. Câncer. Será
sepultado às 9h no Cernitério São Francisco Xavier.
Ubirajara Corrêa de
Vasconcellos, 66. industriario, no Hospital Sào
Francisco de Paula. Natural do Rio de Janeiro, morava em Sào Cristóvão.
Viúvo de Martha Goncalves de Vasconcellos, tinha

três filhos: Maria Lúcia.
Maria de Lourdes e Mário,
além de netos. Edema pulmonar. Será sepultado às
llh no Cemitério Sáo
Francisco Xavier.
Edith Bastos Catarcione. 83. na sua residência
em Santa Teresa. Natural
de Minas Gerais, era viúva
de Fernando Catarcione.
Acidente vascular cerebral. Será sepultada às 9h
no Cemitério São Francisco Xavier.
Ivonete Alves de Oliveira, 58, na Casa de Saúde
Sagrados Corações. Natural do Rio Grande do Sul,
morava no Rio Comprido.
Casada com Nelson Oliveira Netto, tinha uma filha:
Norma. Tinha ainda dois
netos. Insuficiência coronariana. Será sepultada às
lOh no Cemitério Sào
Francisco Xavier.
Aloyzio Batista de AImeida, 18, estudante, no
Hospital Cardoso Fontes.
Natural do Rio de Janeiro,
solteiro, era filho de Altino
Guimarães de Almeida e
de Cláudia Batista de Almeida, morava em Jacarépaguá. Hemorragia. Será
sepultado às 9h no Cernitério Sáo Francisco Xavier.
Tânia Cardoso de, Souza, 48, na Clinica Geriátrica Santa Mônica. Nascida
no Rio de Janeiro, casada
com José Luiz de Souza,
morava no Méier. Parada
respiratória. Será sepultada às llh no Cemitério de
Inhaúma.

Estados

Pedro Rodrigues de
Araújo, 88, bancário, na
sua residência no bairro de
Casa Forte, no Recife. Pernambucano de Vitória do
Santo Antão, na zona canavieira do Estado. Funcionário público estadual,
era o único senador vivo
do Banco Agricola do Estado de Pernambuco, extinto pelo Governador
Agamenon Magalhães. Casado com Maria Amorim

Araújo, tinha seis filhos:
Eduardo, Maria do Carmo,
Maria Beatriz, Plácido
Araújo, Izabel e Maria da
Conceição, além de 24 netos e quatro bisnetos. Problema vascular cerebral.
João Cavalcanti Sobrinho, 47, comerciante, no
Distrito de Abreu e Lima,
Paulista (PE). Pernambucano. era casado com Maria do Carmo. Assassinado.

Exterior
Rose N. Franzblau, 77,
psicóloga e jornalista, no
Mount Sinai Hospital em
Manhattan. Escreveu durante 25 anos para emissoras de rádio e jornais dos
Estados Unidos, entre os
quais o The New York
Post. Focalizava as principais teorias de Freud e vários problemas de seus leitores e ouvintes. Dedicouse também em ajudar as
crianças e prisioneiros.
Nos anos 50 organizou
uma série de conferências
junto a prisioneiros em
Nova Iorque. Abriu essa
série de conferências, com
a participação de Eleanor
Roosevelt. Com seu marido, Abrahan N. Franzblau,
financiou várias peças na
Broadway. Bacharelou-se
pelo Hunter College em
1926 e graduou-se como
mestre na Columbia University em 1931, doutorando-se quatro anos mais
tarde. Estudou ainda na
Heidelberg University, na
Alemanha, e na Sorbonne.
em Paris. Destacou-se como autora ou co-autora de
sete livros, inclusive The
Middle Generation (1971)
e The Way it is Lnder 20
(1964). Com seu marido, escreveu A Sane and Happy
Life: a Family Guide

(1963). Tinha um filho. Michael Franzblau (psicoanalistai e uma filha, Jane
Isay (editora), e três irmãs,
além de quatro netos.
Câncer.
Felix Aylmer, 90, um
dos atores britânicos mais
conhecidos deste século,
sem nunca ter sido um intérprete de primeira grandeza mas que apareceu em
papéis de primeiro coadjuvante em dezenas de filmes e peças para teatro.
Trabalhou até meados de
1970 na televisão, onde
conseguiu amplo sucesso
numa série de comédias
denominada Irmão. Depois de servir na Marinha
Real durante a I Guerra
Mundial, voltou a atuar na
interpretação de papéis
em várias comédias. Foi
homenageado em 1965 por
serviços prestados ao teatro. No mesmo ano foi feito
Cavaleiro (Sir). Entre vários filmes, atuou em Vitoria The Great, Quo Vadis,
St. Joan, Separate Tablcs,
Exodus e The Chalk Garden. Escreveu dois livros
de novelas: Dickens Incoguito (19591 e The Drood
Case (19641. Sua mulher,
Cecily Bynie. atriz, faleceu
em 1975. Tinha uma filha,

AVISOS RELIGIOSOS

Seca leva
Nordeste à
emergência
Recife — Em mais 45
municípios de Pernambuco. Rio Grande do Norte e
Ceará foi decretado o estado de emergência, enquanto os Governos do
Piauí e da Paraíba examinam a situação de seca de
55 municípios. Até o final
desta semana, chegará a
341 o número de localidádes com problemas sérios
causados pela estiagem.
De acordo com as previsoes do Grupo Especial de
Auxílio às Calamidades
Públicas da Sudene. o
problema da falta de água
nas zonas do Agreste e
Sertão do Nordeste só será resolvido com as chuvas de novembro.
LISTA
No Rio Grande do Norte, onde 85 municípios já
contavam com assistência
da Sudene, o estado de
emergência foi decretado,
este fim de semana, em
mais 25; no Ceará, aos 75
municípios em estado de
emergência foram acrescentados quatro; e em
Pernambuco, aos 11 assistidos pela Sudene, acrescentaram-se 15.
Ontem, os deputados
Vital Novais, José Ramos
e Severino Almeida — todos da Arena — informaram que apesar de 26 municípios pernambucanos
se encontrarem em estado
de emergência, a situação
é grave em 60, a maior
parte localizada no sertão.
Em grande área da região
agreste, a produção agrícola também está completamente perdida, e o gado
ameaçado de morrer de
sede, porque os reservatórios das propriedades rurais estão completamente
secos.

Foto de Rubens
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O alto poder de fogo é uma das características da mais nova fragata da Marinha

Marinha incorpora fragata
"Independência",
primeira
toda construída no Brasil
O Ministro da Marinha, Almirante Maximiano da Fonseca, presidiu ontem a cerimônia de
mostra de armamento e incorporação à Esquadra
da fragata Independência, no cais Norte do Arsenal da Marinha, na ilha das Cobras. O comandante da embarcação, Capitão de Mar-e-Guerra Jorge
Cardoso de Mendonça, ressaltou o fato de ter sido
ela a primeira fragata inteiramente construída no
Brasil.
Assistiram ao ato o Governador Chagas Freitas, o Comandante do I Exército, General Gentil
Marcondes Filho, o ex-Vice-Presidente Augusto
Rademaker, o Chefe do Estado-Maior da Armada,
Almirante-de-Esquadra Carlos Auto de Andrade,
o Procurador-Geral da República Clóvis Ramalhete e outras autoridades.
PIONEIRISMO
Ao destacar que o Brasil é
um dos países que menos gastam com armamentos, o Ministro da Marinha louvou "a
garra daqueles que participaram da construção da Independência, pioneiros da construção naval". A fragata, de
projeto britânico, levou sete
anos para ser construída, no
Arsenal, e seu custo aproximado é de 70 milhões de dólares. Disse o Ministro que os
próximos navios de guerra a
serem construídos no Brasil
teráo projetistas nacionais e
elevado índice de nacionalização.
Integrante da Força de Fragatas formada por seis unidades e subordinada ao Comando-Chefe da Esquadra, a Independência, versão antisubmarino, é tripulada por 19 ofi-

ciais e 177 praças. Tem 129
metros de comprimento, propulsão a motores diesel e turbinas a gás, desloca 3 mil 300
toneladas e sua autonomia é
de 4 mil 200 milhas. Seu alto
poder de fogo inclui mísseis,
torpedos, foguetes e canhões.
PALESTRA HOJE
O Comandante do Io Distrito Naval, Vice-Almirante Alfredo Karam, fala hoje, às 16
h.sobre "a independência de
um país que só se consolida á
medida em que se desenvolve". A palestra é no Parque
Industrial do Moinho Fluminense, na Rua Sacadura Cabral, 290, Saúde. Vai abordar
também, dentro dos festejos
relativos à Semana da Pátria,
fatos referentes á participação da Marinha nas lutas pela
Independência.

Computador
controla
ligação DDD
Insistir numa ligação telefôrúca DDD que não se completa é tolice, desde ontem,
porque a Embratel acionou
um sistema de supervisão e
controle de trafego e comutaçâo. cuja base é um computador. que isola o assinante dos
circuitos congestionados;
quem insistir, ouvirá apenas
uma gravação pedindo que
tente uma hora mais tarde.
Com base no novo sistema,
um gerente de tráfego, no
Rio. pode, também, criar rotas alternativas nacionais para os circuitos congestionados e uma ligação ManausBelém — se o tronco direto
estiver totalmente ocupado
— pode passar pela Central
Rio. O sistema foi inaugurado
ontem, com a presença do
Ministro das Comunicações.
A principal vantagem do
sistema, de acordo com a Embratel, é a rápida localização
de defeitos. A ele estão interligadas 37 centrais de transito de todo o país (34 da Embratel, uma da Telerj e duas
da companhia de telecomunicações de Santa Catarina). O
' terminal do Rio, está ligado a
16 mil pontos dos circuitos de
comutação, e o computador
dá, a cada cinco minutos, um
relatório do sistema.
Com esse complexo sistema de informações — lançadas em terminais de vídeo,
impressoras ou num grande
painel de controle — a Embratel estima que a correção
de 70% dos defeitos pode ser
imediata. O exemplo citado
ontem, na inauguração, foi de
uma peça chamado juntor;
agora, um juntor defeituoso
pode ser localizado em uma
hora, quando antes o prazo
era de cerca de 30 dias.
No painel principal, o gerente de tráfego tem uma visão completa e imediata da
utilização dos principais
troncos telefônicos. Luzes
(amarelas, verdes e vermelhas) vão acendendo-se. de
acordo com a situação, e ele
pode alterar, segundo a conveniência de serviço, as rotas
normais de tráfego. Para o
assinante, contudo, a tarifa
não sofre alterações, mesmo
que fale do Rio para São PauIo, via Manaus.

Mario Antônio Monteiro, esposa e filha convidam parentes e amigos
para a missa em intent
sào da alma de sua
inesquecível filha e irmã, que
farão celebrar dia emeo de setembro. as dezoito horas, na
igreja São José, na Lagoa. Av,
Borges de Medeiros.

CLARA ROCHA CAMPOS
(CLARINHA)
(MISSA DE 7o DIA)
Gabriel e Cléa Mamoré N. P. cie Meno. Sercvo Rocha
Campos, Joáo Afonso e Zuleica, Laerte José e Margareth
Rose Mamoré N P. ae Mello, Wilson Cedida. José Jorge
e Claudia Gonçalves Campos e demais parentes agradet
cem, comovidos, as manifestações de confoio recebidas
por ocasião do prematuro desaparecimento de sua amada filha,
esposa, irmã, nora e cunhada CLARINHA e contam com a
'ena. as 10 noras.
participação ae parentes e amigos, dia Os. 4a
na Missa que, em intenção de sua bomss ma alma, se'a rezada
no Convento de Santo Antônio (Lao Cvoca

NO RIO

DR. MIGUEL SALEK
(MISSA DE 7o DIA)
Pereira de Carvalho Salek,
filhos,
nora e netos, agradetYolanda
cem as manifestações de carinho e convidam parentes e amigos
para a Missa de 7o Dia do seu
saudoso e querido esposo, pai, sogro
e avô, a realizar-se amanhã, quartafeira, dia 5, às 10:00 horas, na Igreja
São Judas Tadeu. no Cosme Velho.
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Horácio Raposo Borges Filho
(FALECIMENTO)
Família, sensibilizada, cumpre o doloroso dever de
comunicar o seu falecimento e convida parentes e amigos
tSua
realizado hoje, dia 4, às 10 horas,
para o sepultamento a ser
"A"
do Cemitério Parque Jardim da
saindo o féretro da Capela
—
Saudade — (Jacarepaguá)
para a mesma necrópole.
V

Fazei-me, Senhor, conhecer o meu fim e qual é a medida de meus dias;
fazei-me sentir o quanto sou frágil! Vós me dais um punhado de dias, diante de
vós a minha vida é quase nada.

Nasce*
Ocoso

OS VENTOS

sua Família participa o seu falecimento e convida os parentes
e amigos para seu sepultamento hoje, dia 04 de Setembro, às
tA 10 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza no 9
para o
Cemitério São João Batista.

SALMO
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FALECIMENTO

Por ocasião do 15° aniversário de sua morte, a família roga a todos os amigos
que o recordem na fraternidade de suas orações.

O SOL

INSTÁVEL

DR. REYNATO SODRE BORGES

ÂLDEMAR
DE CASTRO MAGALHÃES
t

^

ANALISE SINOTKA DO MAPA DO INSTÍTUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA INTERPRETADA PELO JB Frente fria -oca' zada enire 05 Estados ae Soo
Pcu^oe R>o de Jo^e 'oe estendendo-se ¦: AtónticoS»
Am oc'one cc;a' com
ce^'ro de '026 t i bares, subd'V'd"'ao-je err duas células a p< me<ra
iocr)N/ado a 2°: S„- e 51° Oeste e a segivcM -oca' „*aaa a 35: Su1 e 7!°
Oes»e Ant-cidone subtropico1 com ce"''ode 1022 ml bares ocal-;adoa 24°
Sui e 24c Oes'e Novo f'e',,e 'r o sobre o escoro cio p'a'o

RENATO DE ALMEIDA SANTOS
MISSA DE 7° DIA
família de RENATO DE ALMEIDA SANTOS
agradece as manifestações de peSar recebidas quando do seu falecimento e convida para
ÍA a missa
de 7o dia que será realizada, amanhã
às 10:30 hs, na Igreja São Francisco de Paula,
,p
no Largo de São Francisco.

Io Caderno

P*'° *a,*l't, meleorolóaico NOÒA-4 e recebida entre íVhJSme
Ió°i2?í"',ÍdA0
19h07m A» parte* clara* indkam Formação de nuven»
que podem provocar
chuvai t ai portai ««curai tampo bom A deformocóo do
mopo do flioiil «
pelo eiferkidade da Tetro ¦ pela altitude em que foi tomado a
çouioda
fotografia (I mil 444 km) A eitacóo receptora
pertence oo Inttifuto de
Peiqunai Eipociaii, Orgoo do Conielho Nacional de Deienvolvimerrto
Cientifico e Tecnológico (CNPq) vinculado à Secretario de Planejamento
da
Presidência da RepOblka

4- A Diretoria da COLADESI INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA.,
! agradece a quantos manifestaram pesar pelo falecimento
de seu Diretor-Presidente e convida para a missa de 30 dias
que será rezada na Igreja do Príncipe dos Apóstolos São Pedro
— Av. Paulo de Frontin, 566 — Rio Comprido — quarta-feira —
cinco de setembro às 09 horas da manhã.
<p

(UM ANO)
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MAPAS DO TEMPO

MANOEL RIBEIRO LOPES

RENATA GADELHA
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HANS MAX
t

KOSTENBADER

(FALECIMENTO)
useiotte Kostenbader Vaiie — Eunco Paulo Valle e família.
Dons Kostenciader Albuaueraue — Francisco AiDuquerque e família, comunicam o falecimento ae HANS MAX
KOSTENBADER em Fortaleza, Ceará, no dia 31 de agosto.

CEL. AVIADOR

RAUL DE SOUZA CARVALHO
ae Souza Carvalho e família, Hernani de
Souza Cavalho e' família. Dede Tarqumio,
colega de Turma de 1948 e amigos, convidam
tJoão
para a m:ssa de 7- dia do seu irmão, colegas e
amigos do nosso inesquecível RAUL. na Igreja
Santa Mônica Leblon, as 10 hs do dia 5.

2o Clichê

22 —

Falecimentos
Rio de Janeiro
Hélio Castro Ferreira,
67, industrial, no Hospital
Silvestre Nascido no Rio
de Janeiro, casado com
Cacilda Vieira Ferreira,
morava em Laranjeiras.
Tinha dois filhos (Jorge.
Jorglna) e um neto. Enfarte do miocárdio. Será sepultado às lOh no Cemitério São João Batista.
Vicente Borges Ribeiro,
53, comerciante, no Hospital Evangélico. Natural do
Rio de Janeiro, casado
com Glória Pereira Ribeiro, morava no Grajaú. Parada cardíaca. Será sepultado às lOh no Cemitério
São João Batista.
Altamiro Pinto dos Santos, 59, funcionário público, no Hospital dos Servidores do Estado. Carioca,
solteiro, tinha uma filha
(Eliana) e dois netos, morava no Flamengo. Insuficiência cardiorrespiratória. Será sepultado às llh
no Cemitério São João Batista.
Antônio Paranhos da
Silva, 45, desenhista projetista, no Hospital do Carmo. Nascido no Rio de Janeiro, morava na Tijuca.
Desquitado, tinha uma rilha: Cristini. Câncer. Será
sepultado às 9h no Cernitério Sào Francisco Xavier.
Ubirajara Corrêa de
Vasconcellos, 66, industriário, no Hospital São
Francisco de Paula. Natural do Rio de Janeiro, morava em São Cristóvão.
Viúvo de Martha Gonçalves de Vasconcellos, tinha

três filhos: Maria Lúcia,
Maria de Lourdes e Mário,
além de netos. Edema pulmonar Será sepultado às
llh no Cemitério São
Francisco Xavier.
Edith Bastos Catarcicne, 83, na sua residência
em Santa Teresa. Natural
de Minas Gerais, era viúva
de Fernando Catarcione.
Acidente vascular cerebral. Será sepultada às 9h
no Cemitério São Francisco Xavier.
Ivonete Alves de Oliveira, 58, na Casa de Saúde
Sagrados Corações. Natural do Rio Grande do Sul,
morava no Rio Comprido.
Casada com Nelson Oliveira Netto, tinha uma filha:
Norma. Tinha ainda dois
netos. Insuficiência coronariana. Será sepultada às
lOh no Cemitério São
Francisco Xavier.
Aloyzio Batista de Almeida, 18, estudante, no
Hospital Cardoso Fontes.
Natural do Rio de Janeiro,
solteiro, era filho de Altino
Guimarães de Almeida e
de Cláudia Batista de Almeida, morava em Jacarépaguá. Hemorragia. Será
sepultado às 9h no Cernitério São Francisco Xavier.
Tânia Cardoso de Souza, 48, na Clínica Geriátrica Santa Mônica. Nascida
no Rio de Janeiro, casada
com José Luiz de Souza,
morava no Méier. Parada
respiratória. Será sepultada às llh no Cemitério de
Inhaúma.

Exterior
Juan Pablo Perez Alfonso, 75, fundador da OPEP
(Organização dos Países
Exportadores de Petróleo)
e ex-Ministro de Minas e
Energia da Venezuela, no
Hospital Georgetown. Defensor da tese em 1973 de
que a Venezuela deveria
reduzir sua produção de
óleo a menos de 50% dos
níveis de 1974 para proteger sua economia, vivia como um verdadeiro guru
dedicado a seus estudos.

Arquivo

Gostava de conversar à
sombra de árvores povoadas de esquilos no imenso
jardim de sua chácara no
sopé do morro Ávila que
domina Caracas. Lançou
em dezembro de 1977 seve/ras críticas implícitas à
Ve(posição do Governo da "De
nezuela. Disse então:
nada serve que caminhemos abraçados; a única
coisa que interessa é o preço do petróleo". Sua posição era de que a Venezuela
devia fixar uma política de
aumento de preços unilateralmente, sem se preocupar com a unidade da
OPEP. Considerava que o
embargo petrolífero de
1973 foi "um mito" e que
nunca existiu tal boicote
como arma política. Demonstrou, com dados estatísticos, que no período
do embargo os petroleiros
continuaram extraindo o
dos países proouro negro
dutores. "Mas, para os arabes, o mito serviu como
propaganda do poder politico que exerciam, caso específico da Arábia Saudita". Previu que antes de
1980 ter-se-iam esgotados
18% das reservas mundiais de petróleo que existiam comprovadamente,
em 1977, e que estimava
em 580 bilhões de barris.

Juan Pablo Alfonzo
hospitalizado em estado
muito grave. Nessa oportunidade os médicos lhe
deram poucos dias de vida. Chegou a ter uma ligeira melhora no problema
pulmonar embora a gravidade do câncer contra o
qual lutava se acentuasse
dia a dia. Colapso cardíaco. Seu corpo será cremado em Washington e suas
cinzas jogadas no Oceano,
perto da Venezuela, de
acordo com o que deixou
expresso em seu último
desejo.
Rose N. Franzblau, 77,
psicóloga e jornalista, no
Mount Sinai Hospital em
Manhattan. Escreveu durante 25 anos para emissoras de rádio e jornais dos
Estados Unidos, entre os
quais o The New York
Post. Focalizava as principais teorias de Freud e vários problemas de seus leitores e ouvintes. Dedicouse também em ajudar as
crianças e prisioneiros.
Nos anos 50 organizou
uma série de conferências
junto a prisioneiros em
Nova Iorque. Abriu essa
série de conferências, com
a participação de Eleanor
Roosevelt. Com seu marido, Abrahan N. Franzblau,
Em meados do ano pas- financiou várias peças na
sado Perez Alfonso chegou Broadway. Bacharelou-se
à Capital norte- pelo Hunter College em
americana, tendo ficado 1926 e graduou-se como
no Hospital Georgetown. mestre na Columbia UniPouco depois recebeu alta versity em 1931, doutoram
e voltou a Caracas. Contu- do-se quatro anos mais
do, no dia 31 de julho últi- tarde. Estudou ainda na
mo, um avião especial- Heidelberg University, na
mente fretado pelo Gover- Alemanha, e na Sorbonne,
no do seu país o levou de em Paris. Destacou-se conovo ao hospital de Wa- mo autora ou co-autora de
shington já em estado gra- sete livros, inclusive The
ve. Nessa ocasião havia si- Middle Generation (1971)
do acometido de uma in- e The Way it is Under 20
fecção renal e sangüínea. (1964). Com seu marido, esDias depois os médicos creveu A Sane and Happy
controlaram a infeccão e Life: a Family Guide
lhe deram alta, mas mes- (1963). Tinha um filho, Mimo assim ele não deixou chael Franzblau ipsicoaWashington. No dia 24 de nalista) e uma filha. Jane
agosto sofreu uma infec- Isay (editora), e três irmãs,
ção e congestão pulmonar além de quatro netos.
e .novamente teve que ser Câncer.

JORNAL DO BRASIL

Seca leva
Nordeste à
emergência
Recife — Em mais 45
municípios de Pernambuco, Rio Grande do Norte e
Ceará foi decretado o estado de emergência, enquanto os Governos do
Piauí e da Paraíba examinam a situação de seca de
55 municípios. Até o final
desta semana, chegará a
341 o número de localidades com problemas sérios
causados pela estiagem.
De acordo com as previsoes do Grupo Especial de
Auxílio às Calamidades
Públicas da Sudene. o
problema da falta de água
nas zonas do Agreste e
Sertão do Nordeste só será resolvido com as chuvas de novembro.
No Rio Grande do Norte, onde 85 municípios já
contavam com assistência
da Sudene, o estado de
emergência foi decretado,
este fim de semana, em
mais 25; no Ceará, aos 75
municípios em estado de
emergência foram acrescentados quatro: e em
Pernambuco, aos 11 assistidos pela Sudene, acrescentaram-se 15.
Ontem, os deputados
Vital Novais, José Ramos
e Severino Almeida — todos da Arena — informaram que apesar de 26 municípios pernambucanos
se encontrarem em estado
de emergência, a situação
é grave em 60, a maior
parte localizada no sertão.
Em grande área da região
agreste, a produção agrícola também está compietamente perdida, c o gado
ameaçado de morrer de
sede, porque os reservatórios das propriedades rurais estão completamente
secos.

foto d* Rubem

Barbosa

O alto poder de fogo é uma das características da mais nova fragata da Marinha

Marinha incorpora fragata
"Independência",
primeira
toda construída no Brasil
O Ministro da Marinha, Almirante Maxüniano da Fonseca, presidiu ontem a cerimônia de
mostra de armamento e incorporação à Esquadra
da fragata Independência, no cais Norte do Arsenal da Marinha, na ilha das Cobras. O comandante da embarcação, Capitão de Mar-e-Guerra Jorge
Cardoso de Mendonça, ressaltou o fato de ter sido
fragata inteiramente construída no
ela a
Brasil.primeira
Assistiram ao ato o Governador Chagas Freitas, o Comandante do I Exército, General Gentil
Marcondes Filho, o ex-Vice-Presidente Augusto
Rademaker, o Chefe do Estado-Maior da Armada,
Alrnirante-de-Esquadra Carlos Auto de Andrade,
o Procurador-Geral da República Clóvis Ramalhete e outras autoridades.
PIONEIRISMO
Ao destacar que o Brasil é
um dos paises que menos gastam com armamentos, o Ministro da Marinha louvou "a
garra daqueles que participaram da construção da Independência, pioneiros da construçâo naval". A fragata, de
projeto britânico, levou sete
anos para ser construída, no
Arsenal, e seu custo aproximado é de 70 milhões de dólares. Disse o Ministro que os
próximos navios de guerra a
serem construídos no Brasil
terão projetistas nacionais e
elevado índice de nacionalização.
Integrante da Força de Pragatas formada por seis unidades e subordinada ao Comando-Chefe da Esquadra, a Independência, versão antisubmarino, é tripulada por 19 ofi-

ciais e 177 praças. Tem 129
metros de comprimento, propulsão a motores diesel e turbinas a gás, desloca 3 mil 300
toneladas e sua autonomia é
de 4 mil 200 milhas. Seu alto
poder de fogo inclui mísseis,
torpedos, foguetes e canhões.
PALESTRA HOJE
O Comandante do Io Distrito Naval. Vice-Almirante Alfredo Karam, fala hoje, às 16
h.sobre "a independência de
um país que só se consolida á
medida em que se desenvolve". A palestra é no Parque
Industrial do Moinho Fluminense, na Rua Sacadura Cabral, 290, Saúde. Vai abordar
também, dentro dos festejos
relativos à Semana da Pátria,
fatos referentes á participação da Marinha nas lutas pela
Independência.

Computador
controla
ligação DDD
Insistir numa ligação telefõnica DDD que não se completa ê tolice, desde ontem,
porque a Embratel acionou
um sistema de supervisão e
controle de tráfego e comutaçáo. cuja base é um computador. que isola o assinante dos
circuitos congestionados;
quem insistir, ouvirá apenas
uma gravação pedindo que
tente uma hora mais tarde.
Com base no novo sistema,
um gerente de trafego, no
Rio, pode, também, criar rotas alternativas nacionais para os circuitos congestionados e uma ligação ManausBelém — se o tronco direto
estiver totalmente ocupado
— pode passar pela Central
Rio. O sistema foi inaugurado
ontem, com a presença do
Ministro das Comunicações.
A principal vantagem do
sistema, de acordo com a Embratel, é a rápida localização
de defeitos. A ele estão interligadas 37 centrais de transito de todo o pais (34 da Embratel, uma da Telerj e duas
da companhia de telecomunicações de Santa Catarina i. O
terminal do Rio. está ligado a
16 mil pontos dos circuitos de
comutação, e o computador
dá, a cada cinco minutos, um
relatório do sistema.
Com esse complexo sistema de informações — lançadas em terminais de vídeo,
impressoras ou num grande
painel de controle — a Embratel estima que a correção
de 70% dos defeitos pode ser
imediata. O exemplo citado
ontem, na inauguração, foi de
uma peça chamado juntor;
agora, um juntor defeituoso
pode ser localizado em uma
hora, quando antes o prazo
era de cerca de 30 dias.
No painel principal, o gerente de tráfego tem uma visào completa e imediata da
utilização dos principais
troncos telefônicos. Luzes
(amarelas, verdes e vermelhas) vão acendendo-se, de
acordo com a situação, e ele
pode alterar, segundo a conveniència de serviço, as rotas
normais de tráfego. Para o
assinante, contudo, a tarifa
não sofre alterações, mesmo
que fale do Rio para São Paulo, via Manaus.

MANOEL RIBEIRO LOPES
4- A Diretoria da COLADESI INDÚSTRIAS QUÍMICAS LTDA,,
! agradece a quantos manifestaram pesar pelo falecimento
de seu Diretor-Presidente e convida para a missa de 30 dias
que será rezada na Igreja do Príncipe dos Apóstolos São Pedro
— Av. Paulo de Frontin, 566 — Rio Comprido — quarta-feira —
cinco de setembro às 09 horas da manhã.
<p

(MISSA DE 7o DIA)
Pereira de Carvalho Salek,
filhos,
nora e netos, agradetYolanda
cem as manifestações de carinho e convidam parentes e amigos
para a Missa de 7° Dia do seu
saudoso e querido esposo, pai, sogro
e avô, a realizar-se amanhã, quartafeira, dia 5, às 10.00 horas, na Igreja
São Judas Tadeu, no Cosme Velho.

^

(UM ANO)

í*',i,^i_____Í__Í_Mfem

Mario Antônio Monteiro, esposa e filha convidam parentes e amigos
para a missa em intent
são da alma de sua
inesquecível filha e irmã, que
farão celebrar dia cinco de setembro, às dezoito horas, na
igreja São José, na Lagoa, Av.
Borges de Medeiros.

FALECIMENTO
sua Família participa o seu falecimento e convida os parentes
e amigos para seu sepultamento hoje, dia 04 de Setembro, às
tA 10 horas, saindo o féretro da Capela Real Grandeza no 9
para o
Cemitério São João Batista.

Horácio Raposo Borges Filho
(FALECIMENTO)
Família, sensibilizada, cumpre o doloroso dever de
comunicar o seu falecimento e convida parentes e amigos
tSua
realizado hoje, dia 4, às 10 horas,
para o sepultamento a ser
"A"
do Cemitério Parque Jardim da
saindo o féretro da Capela
Saudade — (Jacarepaguá) — para a mesma necrópole.

ALDEMAR
DE CASTRO MAGALHÃES
t
Por ocasião do 15o aniversário de sua morte, a família roga a todos os amigos
que o recordem na fraternidade de suas orações.

SALMO
Fazei-me, Senhor, conhecer o meu fim e qual é a medida de meus dias;
fazei-me sentir o quanto sou frágil! Vós me dais um punhado de dias, diante de
vós a minha vida é quase nada.
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RENATO DE ALMEIDA SANTOS
MISSA DE 7o DIA
família de RENATO DE ALMEIDA SANTOS
agradece as manifestações de peSar recebidas quando do seu falecimento e convida para
tA a missa
de 7° dia que será realizada, amanhã
as 10.30 hs, na Igreja São Francisco de Paula,
no Largo de São Francisco
,p

CLARA ROCHA CAMPOS
(CLARINHA)
(MISSA DÉ 7o DIA)
e Oea Mamoré N ° ae MeHo Sérgio Rocpb
Campos. Joáo Afonso e Zuie^ca Laerie Jose e Margareth
Rose Mamore N p de Vlelio. Wilson. Cernida. Jose Jorge
e CiauOia Gonçalves Campos e demais parentes agradetGaone1
cem comovidos, as mar.Jestaçôes de con'orto recebidas
'ilha
pe ocasião do prematuro desaparecimento de sua amada
esposa, "ma nora e cunhada CLARINHA e contam com a
participação ae oarentes e amigos, dia 05. à' feira, as 10 noras,na Missa aue em intenção ae sua Domss'ma aima, será rezada
no Convento ae Santo Antônio 'i.go Carioca-

AVISOS RELIGIOSOS

DR. MIGUEL SALEK

Terça-feira,

HANS MAX
f

KOSTENBADER
(FALECIMENTO)

Liselotte Kostenpaaer Valle — Eunco Pauio Vs'ie e famiha.
Dons <ostenDaaer Aibuqueraue — Francisco Aiouauer•'aiecimento de HANS MAX
aue e família, comunicam o
<OSTE\BADER e~- Fortaleza Ceará no dia 31 oe agosto

CEL. AVIADOR

RAUL DE SOUZA CARVALHO
de Souza Carvamo e família Hernarv qq
'anjuinio,
Souza Carvalho e família
"'948e Dede
Turma
coiega
de
de
amigos,
convidam
tJoão
para a rrussa de 7- dia do seu irmão, coieyas e
amigos do nosso inesquecível RAUL. na igreja
Santa Mónica Lebiop, as 10 ns do dia 5

JORNAL DO BRASIL

D

Terça-feira, 4/9/79

D

Io Caderno

Principal prova
da semana é GP
Oswaldo Aranha
SÁBADO

a) PROVA PREPARATÓRIA - 2.000 - Cr$ 60.000,00
— Eam 56, Refinada 52, Benflre 52, Ully 52, Canelle 52 e
Sandsterm 52 — (Grama)
b) 1.000 - Cr$ 40.000,00 —
Dinasty 55, A Sangue Frio 55,
Batuta 56, Balm Bar 52, Lucy
Wender 55, Dlftindlda 55, Jorgete 58, Dauta 56, Happy Caravan 55, Juventude 55, Jaqueta 58 e Teca 51.
c) 1.000 — Cr$ 48.000,00 —
Montechlo 56, Ucayel 58,
Sweet Sky 55, Czar Ruslan 57,
Venturous 57, Descarado 56,1
x 55, Cerro Lopez 54 e Glbraltar 56.
d) HANDICAP EXTRAORDINÁRIO - 1.000 - Cr$
65.000,00 — Traçado 54, Pambele 56, Big Skiddy 54, Hammese 58, Tavasca 53, Quadratura 58, Suzanne Lenglen 57,
Merano 54, Hentol 54, Lil Abner 55 e Rei Ligeiro 54 —
(GRAMA) — Os competidores deste páreo tiveram um
acréscimo de 2 quilos.
e) 1.400 — Cr$ 63.000,00 —
Peso: 56 quilos — Fobus, En
Armes, Cahill, Arequito,
Aroch, Novo-Rei, Recuado,
Tié-Sangue, Bi Cobalt, Balbi
Incatã, Beppo e Hossgor —
(GRAMA)
f) 1.000 - Cr$ 48.000,00 - Peso: 58 quilos — Peteleco, Lopop, Czar Plebei, Royalmo,
Timorous, Ali Call, Rebote,
Luzifer, Down Town, Exclusivo, Squint, Zonzon, Catuaba,
Don Alex, Füidor e Benvelo
g) 1.300 — Cr$ 63.000,00 —
Peso: 56 quilos — Gowan, Loristar, Bien Helada, Danaraby, Ema Lavalliere, Raspa-,
deira, Rabejada, Brisa Leve,
Mary Nice, Meg Rose, Kaulinha, Lagoa do Abaeté e
Klang.
h) 1.000 — Cr$ 40.000,00 —
Damiào 56, Ond Fellow 54,
Ferrier 57, Ditello 54, Valdepenas 55, Just Out 56, Éter 58,
Legalpo 56, Cam 1'Anthony
56, Tarquinio 54, Tipster 58,
Happy Eagle 54 e Cigalito 55.
i) 1.300 - Cr$ 48.000,00 - Praça da Luz 57, Indicação 58,
Snosuka 57, Gogóia 57, Beibi
57, Diddug 57, Hydroa 55, Tamarana 57, Green Flower 57,
Great AUeluia 57 e Muzina
Dacha 58.
j) 1.300 - Cr$ 55.000,00 - Peso: 57 — Tanto, Dead Shot,
Continente, Ayub-Khan,
Gaius, Cargo, Contraste, Harry James, Calote, Laureado,
El Caramelo e Kedy Kely.
DOMINGO
a) 1.300 — Cr$ 40.000,00 —
Dona Bety 58, Zornara 54,
Custer 54, Di2zy Dance 56,
Clima 54, Dona Jorgita 54,
Sestine 54, Tatina 55 e Dark
Girl 51
b) (GRAMA) — 1.400 - Cr$
63.000,00 — Peso: 56 — Dythos, Tio Firmo, General,
Shot Fly, Gregoriano, Alinhado, Abala, Big Tilden, Didoire, Escarmoucher, Ginger
Ale, Abrojo, Kambary,
01.000—Cr$ 48.000,00—Call
Me 54, Alikar 54, Rua Alegre
54, Fascia 58, Orenda 53, Aeirazo 57, Damoisel 54, Rida 56,
Palma Mater 54 e Happy Eagle58.
d) (GRAMA) - PROVA ESPECIAL — 1.600 — Cr$
58.000,00 — Vaucresson 49, El
Acertijo 51, Brand New 55,
Bamborial 55, Ashville 51,
Aniela 51, Ace of Aces 53,
Guapui 59, Don Didi 56,
Aplan 60, Beagle 57, Hibisco
54 e Xis Crack 55.
..¦¦_-:
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e) GRANDE PRÊMIO OSWALDO ARANHA — 2.400 —
(GRAMA) - Cr$ 200.000,00 Fairmile 59, Veronique 61, Eifo 59, Bac 60, Trena 59, Quenomá 61 e Terina 59.
f) PROVA ESPECIAL DE
LEILÀO — 1.000 — Cr$
66.000,00 — Peso: 56 quilos —
Sweet Pat, Raralinda, Bachiana, Guasca Linda, Mistin, Mary Nice, Babyssa, Cabale, Realmente, Laguna
Blanca, Togheter, Bessie, Esmerald, Estevinha, Grimbsby
e Zigue.
g) 1.600 — Cr$ 40.000,00 —
Summer Day 56, Harfango 55,
Ignoramus 58, King Lear 56,
Dalomito 54, Nacarado 57, Invader 57, Lob 54, Utrabo 58,
Avanço 57 e Ispain 54.
h) 1.300 - Cr$ 63.000,00 —
Peso; 56 quilos — FU, Gelsomina, Urena, Dingayá, Layuca, Royal Fortune, Urgence,
Bless My Star, Bianchina,
Matrera, Langoustine e Exciting Girl.
i) 1.000 - Cr$ 55.000,00 - Peso; 57 quilos — Mannaccia,
Torre, Noleta, Aroeira, Juruaia, Elatina, Apontada,
Princess Sang, Dilma, Maria
Carmen, Night Flower e Ravila.
j) 1.300 - Cr$ 48.000,00 - Daveco 58, Azulina 56, El Jaguá
53, Virrey 57, Edênico 56,
Muscadet 57, Abientot 57,
Lord Johnny 56, Iluminado
57, Cuesta Abajo 57, Armando 58 e Darello 53
SEGUNDA-FEIRA
a) 1.000 - Cr$ 40.000,00 —
Eguilin 58, Desperto 56, Psicóloga 54, Tierce 56, Flox 56,
Abadorf 58, Cordelier 58 e Zape 57.
b) 1.300 - Cr$ 48.000,00 —
Egran 55, Kl Jato 55, Sir Patriota 58, Vampire 56, Deereto-Lei 54, Dilan 56, Aciano 56,
Villa Royale 56, Great Arms
54, Ibaizabel 58 e Lord Rodrigues 54.
O 1.300 - Cr$ 40.000,00 —
João Bó 58, Trovatore 55, Tinian 58, Citerra 57, Itamonte
57, Amorequlnho 55, Tuareg
54 e Custer 57.
d) 1.600 - Cr$ 48.000,00 Glazon 57, Sator 58, Zé Luis
57, Lamarck 57, Echel 58,
Gratinado 58, Vino Puro 58,.
Babilônia 57 e Avispado 58.
e) 1.300 — Cr$ 48.000,00 —
Verglás 57, Debelador 56,
Príncipe Perfeito 57, Adarme
54, Es Manolo 55, Súdito 58,
Vapuaçu 57, Purucatá 57, Very Good 58, Iturbi 58, Vizeiro
58 e Alares 56.
f) 1.000 - Cr$ 40.000,00 - Talook 58, Repres 55, Bortoli 57,
Bálsamo 54, Rafil 55, Rei
Rlck 55, Legacho 55, Quers
58, Guatós 55, Ispain 55 e
Rhodes Ville 57.
g) 1.600 - Cr$ 40.000,00 Ermerillon 58, El Djem 57,
Selo Verde 55, Abafo 57,
Kung Fu 58, Jurista 54, Ouroville 56, Smach 55, Relville 55,
Pavada 55 e Fanage 54.
h) 1000 - Cr$ 48.000,00 Sindus 57, Dauber 58, Lorrei
57, Peteleco 54, Lopop 54, Lumis 58, Destaque 58, Fralimo
57, Fiou 57, Royalmo 54, Falante 54, Hllarious 58, Gracetim 58, Lorrico 58, Gay Cry 58
e Zloi 57.
i) 1.300 - Ci$ 55.000,00 - Peso: 57 quilos — Sambão, Julito, Parintins, Triile, Amboré,
Groix du Sud, Fá Maior, Blessed Hobby, Olavac, Panzito,
Jeremie, Mister Carlos e Cincinatti Kik.
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Montarias
oficiais
de 6a feira
1—1 Alquivir.J Pinlo
2—2 Firts Louding, F. Esteves
Lauto, Jz.Gorcio
3—4 Brick. E.B.Queiroz
Social, Jz. Gorda
4—6 Abientot,F.Silva
Vapuaçú.A. Ferreira
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57
58
57
56
56
57
56

2° PÁREO — À> 20h30m — 1.300 mtn»
—GRAMA —Cr» 48.000,00 — I • PAREÔ
DAOUPLA-EXATA Kg.
TokenGifl.F. Esteves
58
Ensuite.J. Malio
58
EitiogemJ, Esteves
58
2—4 Izorro de Bayono, J. Ricoido
58
Kéia,C. Morgado
9 57
DovisCup.E.R.Ferreira
5 58
3—7 Adistelo.J.M.Silva
13 58
Venusté, A.Abreu
7 58
Defluel.T.B.Pereiro
11
57
4-10 Bla-Blo-Brój, LGonzalez
1 57
11 Deslanche, D. Guignoni
12 57
12 EspeleHe.D.F.Groça
3 58
13 Vonüino.W.Costo
10 57
1—J

3o PÁREO — Ài 2lh — 1.600 metro. —
GRAMACr*55.000,00 leg
1—1
2—2
3
3—4
5
4—6

Alampiev, Jz.Garcia
Amarele, F.Mocedo
CendriluziT.B.Pereiro
Jamilor, D.F.Groça
GreatMystery.R,Marques....
Fritz Heinz, J. Pinlo
Rei da Noite, U.Meireles

57
57
55
57
57
57
57

Bac, sob a direção do bridão Francisco
Pereira Filho, realizou bom exercício para
participar do clássico Oswaldo Aranha, em 2
mil 400 metros, assinalando 2m46s2/5 para a
distância de carreira, com 2ml9s3/5 para a
última volta fechada (2 mil 040 metros) e
lm47s3/5 para a milha, com boa disposição.
Lionel Coelho é o responsável pelo preparo
da castanha.
Trena, companheira de cocheira de Bac,
também agradou no seu exercício para a
prova mais importante dessa semana na
Gávea. Assinalou 2ml9s3/5 para a volta fechada, sempre num ritmo tranqüilo, com
lm48 para a milha final, controlada, sob a
direção do bridão Francisco Pereira Filho.

Outros treinos
Veronique, montada por Gabriel Meneses, percorreu a volta fechada em 2ml6s3/5
milha de lm46s, sem chegar a ser apurada
em todas as suas reservas; Eifo, que reaparece nessa prova, assinalou 2m21s para a volta
fechada, controlada de saída à chegada pelo
freio Jorge Escobar; Quenomá, com J. Ricardo, percorreu os 2 mil 040 metros em 2m22s,
saindo muito devagar para encontrar Larclew na milha, percorrida em lm45s.

Volta Fechada
Escoriai

Foto —Joie Camilo da Silva
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CONCURSOM7PONTOS—

Kg.

Gratia Pleno, A. Oliveira
SnowLibra.R. Freire
2—2 Altânio.J.M. Silvo
Hofar, R. Carmo
3—4
Dery, P. Vignolas
Gimsa, R. Macedo
4—6 Aconchegante, E. R. Ferreira
Helva,J.Ricardo
Faceto, F. Esteves

57
56
57
56
57
57
57
57
56

1—1
"

1
7
4
6

5o PÁREO — Á. lóh — 1.400 ratroí —
GRAMA —CrS 66.000,00 —PROVA ESPECIAI DE LEILÃO

ks

I—1 Fino Trato, J.M. Silvo
2 GrãoPoró, J. Pmto
2—3 Escalo,J.Ricardo
Bedouin,W.Gonçalves
3—5 Wisdom, R. Freire
Chancháo.E. B.Queiroz
4—7 Lugoreno, D. Guignoni
"
Beouiolais.F. Estevet

56
56
56
56
56
4 56
1 56
3 56

Sexta-feira — Diurna — Montaria*
6° PÁREO —às 16h30m —1.400 metroí
GRAMA — CtS, 66.000,00 — PROVA
ESPECIAL DE LEITÁO — 2° PÁREO DA
EXATA
Kg.
Polo Branco. W. Gonçalves.. 9
Uci.J.M. Silvo
11
Ubine.F.Esteves
3
Tucano Bóia, E. Alves
12
2—5 Dappoi, G.Alves
14
BoccheriniJ. Esteves
4
Bondinelli.F. Araújo
7
Agrado, C. Morgado
15
—9 Bangalore, J. Ricardo
6
10 lyric. D. Nelo
2
Meiro, R. Freire
13
Don HidalgoJ.F. Fraga
I
—11 Undalo.J. Pinto
5
12 Aguchito, F. Lemos
8
Abroio,J.Queiroz
10
13 Kotmondú.J. Malta
16
1—1

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

T PÁREO — àt 17h — 1.300 metroí —
Kg.
AREIA—CrS 55.00,00
1—1 Ouinho.C.Morgado
10
56
5
2 Bolêncio.P. Vignolas
56
3Arpista,J. Ricardo
4
56
8
57
2^1 Ciem, J.M. Silva
11
Cantadouro.C. Valgas
57
6
Quartilha,A. Ferreira
56
3—7 Jonarina,W.Gonçalves
9
56
Jouioux, F. Lemos
7/m56
Composição,E.Alves
3
54
4—9 Grey Gol, F. Esteves
1
56
10 Quequié, A. Oliveira
2
56
Ullmon.R.Freire
12
57

8° PÁREO - Á« I7h30m - 1.000 metro» AREIA-Cr$ 55.000,00
Kg
1—1 Qulabei .C.Valgo»
5
2 Fovorable.D. F. Groço
8
2—3 Cisco.A.Oliveira
10
6
El Gigante, T. B. Pereiro
9
3—5 Doodle.F. Esteves
Colleclor Skiddy, J. Ricordo 3
Faristan.F. Silva
1
4—8 DuGuesclin,G.Alves
7
4
MetauroJ.F. Fraga
10 BogualitoJ. Malta
2

54
57
56
57
56
57
57
56
56
57

9o PÁREO ¦ Às 18h-1.000 metro» -ARE IACrS 40.000,00Kg1—1

Thunder, E.Alves
11
Falante, E.R. Ferreiro
10
Timorous.S.P.Dias
7
2-4 Royalmo, F.G. Silvo
4
VanGoyen,J.Garcia
8
Calder, D. Guignoni
6
3—7 Zolope.J.F. Fraga
13
Danadõo.F. Silva
5
Doyo.l. Oliveira
2
410 Balzello.T.B. Pereiro
9
IIBcroness.C. Valgas
12
!2Tionko, O. Rodrigues
1
"
Cordelier, W. Costa
3

57
57
52
54
58
58
58
58
55
58
55
58
55

10° PÁREO—Al 18h30m — 1.000 metro»
AREIA —CrS 40.000,00 — 3o PÁREO
DADUPLA-EXATA— Kg.

2-4

2
Dependente, T. B. Pereira
Fricoteiro.J.F. Fraga
7
11
Buendia.R. Silva
I
Bálsamo, R. Freire
Tierceron.L. Corrêa
8
Daphnisjz. Garcia
12

54
56
54
58
54
55

Trena trabalhou muito bem

Brighton (J. M Silva) — 1 mil 600 metros em
lm47s, arrematando bem
Pat Magna (U. Meireles) — 2 mil 400 metros
em 2m50s, com 15s para os últimos 200
metros, finalizando sem muitas reservas.
Rei Bambino (F. Esteves)—1 mil 200 metros
em lm20s2/5, com boas sobras.
Urba (E. Freire) — 1 mil 200 metros em
lm21s2/5, com disposição.
Devilish Khan (F. Esteves) — 1 mil 400
metros em lm32s, correndo multo.
Liric (D. Neto), Meiro (R. Freire) e Don
Hidalgo (J. F. Fraga) — 1 mil metros em
lm07s, com vantagem para o primeiro.
Trovatore (R. Carmo) — 1 mil 300 metros em
lm26s, arrematando bem.
Sator (C. Valgas) — 1 mil 600 metros em
lm49s, sempre controlado.
Digdug (J. Escobar) — 1 mil 200 metros em
lml9s3/5, correndo com boa açáo.
Gay Deflant (F. Pereira Filho) — 1 mil 300
metros em lm24s, num treino impressionante, com 12s3/5 para os últimos 200 metros.
Lugareno (D. Guignoni) — 1 mil 400 metros
em lm30s, com açáo das melhores.
Glbraltar (R. Macedo) e Donello (U. Meireles) — 1 mil metros em lm06s, sempre com
disposição em 13s para os 200 metros finais.
Greeness (D. Neto) — 1 mil 300 metros em
lm28s, finalizando bem.
Aplon (F. Pereira Filho) — 2 mil 040 metros
em 2m20s2/5, com disposição.
Convicção (E. Alves) — 1 mil metros em
lmlOs, de carreirão.
Davis Cup (E. R. Ferreira) — 1 mil 300
metros em lm27s, com disposição.
Beagle (A. Oliveira) — 2 mil 040 metros em
2m21s, com lm50s para a milha.
Estadão (G. F. Almeida) — 1 mil 600 metros
em lm44s, correndo muito no final.
El Djem (C. Valgas) — 1 mil 500 metros em
lm37s3/5, num bom treino.
Zagote (A Machado Filho) — 1 mil 600
metros em lm44s, correndo muito no final.
Zenzala (w. Costa) — 1 mil 400 metros em
lm34s, com disposição. Wild Game (T. B.
Pereira) — 1 mil metros em lmlls2/5, sem
mostrar nada. Rubem (R. Silva) — 1 mil 600
metros em lm47s, com disposição. Lang
Cheng (A. Ferreira) — 1 mil 300 metros em
lm26s, saindo com velocidade para terminar
controlada. Vogler (J. Ricardo) — 1 mil 600
metros em lm47s, sempre com reservas.
Tuyubela (J. Pinto) — 2 mil 040 metros em
2ml6s, arrematando bem. Urena (J. Ricardo)
1 mil 300 metros em lm24s3/5, com disposição. Gema (P. Vignolas) — 1 mil 300 metros
em lm26s, com boa açáo final. Doriléa (E.
Ferreira) — 1 mil metros em lm07s, terminando facilmente. Judu Ripa (J. L. Marins)
1 mil 600 metros em lm44s3/5, com boa
ação, em 14s3/5 para os últimos 200 metros.
Tanto (F. Esteves) — 1 mil 400 metros em
lm33s, sempre num ritmo igual. Fino Trato
(E. R. Ferreira) — 1 mil 400 metros em
lm32s2/5, sempre bem. Recompense (lad) —
1 mil 600 metros em lm47s, finalizando com
sobras. Jarolaviska (A. Ferreira) — 1 mil
metros em lm07s, sempre num mesmo ritmo. Fá Maior (F. Esteves) — 1 mil metros em
lm24s3/5, com disposição. Montchenot (E.
R. Ferreira) — 1 mil 300 metros em lm25s,
sempre fácil. Just Out (E. R. Ferreira) — 1
mil metros em lm05s3/5, sempre com boa
açáo. Big Tilden (E. R. Ferreira) — 1 mil 400
metros em lm34s3/5, terminando bem. Slice
(J. Malta) — 1 mil 200 metros em lml9s,
arrematando bem. Smash (E. R. Ferreira) —
1 mil 600 metros em lm50s, muito controlado.

O Informe Econômico
da Rádio Jornal do Brasil
informa tão bem quanto
o noticiário econômico
deste jornal.
Informe Econômico JB

RÁDIO JB AM 940 KHz
De 2a a ôMeira, das 7 às 7,05
^

Patrocínio: Banco Haú.
Sempre uma agência perto de você.
Earn reaparece, sábado, nos 2 mil metros

Um lote de nove animais (Don Didi fez
forfait pela manhã e Mauser foi retirado
poucas horas antes do páreo) da segunda
e terceira turma da Gávea, onde o equilibrio era, possivelmente, a maior tônica
(em nossos comentários de sábado, chamamos a atenção para alguns nomes fazendo questão de frisar que aquele destaque era bastante ligeiro e não muito significativo), compareceu à largada. E o pouco expressivo desenrolar da prova completou esta nossa impressão.

z!~

Outros treinos dos últimos dias
Bocherine (Juarez Garcia) — 1 mil 400
metros em lm34s, sempre com reservas.
Venturas (G. Meneses) — 1 mil metros em
lm03s2/5, sempre com disposição.
La Yuca (R. Macedo) e Timosa (D. Neto)
1 mil 300 metros em lm28s, fácil.
Aguchito (J.M. Silva) — 1 mil 300 metros
em lm30s, sempre de carreirão.
Ibesonera (R. Macedo)—1 mil metros em
lm06s, terminando firme.
Tucano Bóia (E. Alves) — 1 mil 400 metros em lm31s, com firmeza.
Ully (J. Queirós) — 2 mil 040 metros em
2m22s, com lm50s para a milha final, controlada da saída à chegada.
Meluza (F.Arai_o) — 1 mil 200 metros em
lml9s2/5, arrematando com boa ação.
Mixórdia (C. Valgas) — 1 mil 200 metros
em lm20s, sempre de carreirão.
Kavalier (J: Ricardo) — 1 mil 500 metros
em lm41s, com firmeza.
Cap Ferrat (F. Esteves) — 1 mil 800 metros em lm48s, com sobras.
Antalya (G. Meneses) — 1 mil 400 metros
em lm33s, chegando a agradar.
Marquetoni (P. Cardoso) — 1 mil 300
metros em lm27s, sempre fácil.
Carotalo (F. Esteves) — 1 mil 200 metros
em lm20s, com muitas sobras.
Ceneral (A. Abreu) — 1 mil 400 metros em
lm34s2/5, saindo e chegando com muita
facilidade, sem chegar a ser apurado em
parte alguma do percurso.
Estigarríbia (C. Valgas) — 1 mil 400 metros em lm34s, com boa açáo final.
Amorequinjio (W. Costa) — 1 mil 300
metros em lm25s, saindo com velocidade
para terminar cansado em 15s para os últimos 200 metros.
Zafete (R. Marques) — e Amarete (F.
Macedo) — 1 mil 600 metros em lm49s, com
disposição, sem dar tudo.
Cartaza (C. Pensabem) — 1 mil 200 metros em lml9s, com boa disposição.
Tamarana (J. Ferreira) — 1 mil 300 metros em lm28s, sempre com sobras.
Dorige (J. Ricardo)—1 mil 200 metros em
lml8s, com firmeza.
Shikym (R. Marques) e Racedale (F. Esteves) — 1 mil 300 metros em lm25s, com ação
das melhores.
Indicação (R. Carmo) — 1 mil 200 metros em
lml9s, com firmeza.
Witz (F. Macedo) — 1 mil 600 metros em
lm50s, saindo e chegando de carreirão, em
14s3/5 para os últimos 200 metros.
Vivita (F. Macedo) e Uajará (A Machado
Filho) — 1 mil 500 metros em lm40s, arrematando com disposição, sem serem apurados
inteiramente.
Gay Cry (R. Marques) — 1 mil metros em
lm05s, terminando muito bem.
Parsan (R. Silva) e Xis Crack (T. B. Pereira)
1 mil 600 metros em lm48s, sempre com
disposição sem dar tudo.
Rueck (F. Esteves) e Armando (A Machado
Filho) — 1 mil 300 metros em lm25s, flnalizando bem, mostrando bom preparo.
Sandstorm (F. Esteves) — 1 mil 600 metros
em lm48s, com sobras.
No Matter (R. Marques) — 1 mil metros em
lm06s, finalizando sempre firme.
El Acertijo (U. Meireles) — 1 mil 600 metros
em lm45s3/5, arrematando bem.
Doodle (F. Esteves) — 1 mil metros em
lm06s3/5, com bom final.
Brasas' Rush (lad), Vanilina (R. Freire) e
Espaço (M. Peres) — 1 mil 300 metros em
lm27s, finalizando com disposição em 13s2/5
para os 200 metros finais.

claríssima característica de prova
consolação do Grande Prêmio
Brasil que possui o simplesmente
A
clássico Presidente Arthur da Costa e Silva (2 mil metros, grama), foi plenamente confirmada pelo perfil técnico e
pelo resultado de sua versão 1979, anteontem disputada no Hipódromo da Gávea.

^Ti_n TT
^m*ÊSÉ^^aWk:f-mW
-v**if*'
aw ^-^^awlk- ^o»

4o PÁREO — Ã* 21 h30m — 1.300 metro»
— AREI A — CrS 55.000,00 — INKIO OO

I—1

^*

Bac faz exercício suave
para correr o clássico

Io PÁREO — Ài 20h — 1.000 metro. —
AREIA—C$ 48.000,00
Kg.

'
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TURFE — 23

Jtaú

dito acima, aparentemente, o
panorama não permite o surgimento de qualquer tipo de decepPELO
ção. Mas quem chegou a esta conclusão, terminou por percorrer caminho
equivocado. Em turfe, cremos, a decepção
e a esperança caminham lado a lado, uma,
sutilmente, alimentando a outra. E o Costa e Silva não foi exceção. Em primeiro
lugar, a derrota do Triarco (Rastacuer em
Queen Fahraya, por King's Favourite),
criação do Haras Azul e Branco e propriedade do Stud Fazenda Pedras Negras,
mostrando que o ganhador desta mesma
prova e da milha internacional carioca
(grande clássico Presidente da República)
do ano passado, é indiscutivelmente animal em franca decadência. Afinal, embora
não sendo o mesmo corredor das têmporadas anteriores, o descendente de Violoncelle normalmente não poderia perder o
páreo para Verdagon (Falkland em Gelsa,
por Fort-Napoléon), criação dos Haras São
José e Expedictus e propriedade do Stud
Rio da Prata, um útil handicap-horse. Mas
os últimos metros de sua ligne droite,
foram penosos e difíceis, com sua ação
vigorosamente empobrecendo. É verdade
que após os metros iniciais aparentemente
tranqüilos, Triarco terminou por imprimir
um train bastante rigoroso à competição
sob a perseguição de Homard (Caro em
Haariella, por Le Haar), criação e propriedade do haras Santa Rita da Serra, apesar
disso e de ser animal ainda imaturo e um
tanto verde, no final, o terceiro colocado.
De qualquer modo, porém, a nosso ver,
este detalhe técnico não chega a ser conclusivo. Seu final foi tão melancólico que,
sinceramente, náo sabemos o que foi mais
preponderante para a vitória de Verdagon
se a aceleração do descendente de Hyserion (dirigido com muita tranqüilidade por
Gildásio Alves), coisa que realmente houve, ou se a parada do defensor das cores
branco, mangas pretas e boné vermelho.
A decepção seguinte (pelo número de
decepções, parece indiscutivelmente que o
Costa e Silva deste ano foi disputado sob o
signo das mesmas) foi a estranha estratégia da parelha do Haras Santa Maria de
Araras, formada por Van Eyck (King Buck
em Mileda, por Pewter Platter) e n Trovatore (Sabinus em Baldessa, por Bonnard
n). Apesar de os dois nunca terem dado
maior impressão, parece-nos inconcebível
uma tática rigorosamente igual para ambos (correram lado a lado nas quartas e
quinta colocações, com o filho de Sabinus
chegando a imprensar mais de uma vez
Van Eyck junto à cerca), em um imperdoãvel abandono do emprego do famoso chevai de jeu. De qualquer modo, ambos
correram pouquissimo.
Finalmente, a última decepção ficou
por conta de Tijolo (Zuido em Oscilação,
por Waldmeister), criação de Fazendas
Mondesir S.A e propriedade de Sérgio
Lapport Machado. Com 600 metros de
corrida, o descendente de Bois Roussell já
estava fora da competição. Este aspecto
ficou visível na altura dos 1 mil 400 metros
quando ele tentou ultrapassar o futuro
ganhador Verdagon e Ilozone para vir ocupar a sexta posição e não teve ação para
tal. Já vinha, então, empurrado e batido.
Nem mesmo o prejuízo que sofreu na largada (a citada parelha do Araras afunilou-o),
serve de explicação ou justificativa para
sua medíocre performance.
¦ ¦ ¦

A Verdagon, apesar de
seu modelo extremamente leve,
trata-se de corredor bastante reVOLTANDO
sistente pois vem enfrentando
campanha das mais árduas e com duvidosa orientação técnica. Com o Costa e Silva, alcançou seu primeiro triunfo clássico,
tendo anteriormente obtido uma terceira
colocação no Presidente Vargas deste ano
(atrás de Zanutto e Jeton). É o segundo
vencedor clássico produzido por Falkland, um Right Royal em Argentina, por
Nearco, sendo o primeiro Apple Honey, o
Oaks Winner carioca deste ano, igualmente dos Haras São José e Expedictus. Por
outro lado, é bom registrar que ele pertence á mesma família materna de Aporé e
Tibetano, família remontada a Gallenza e
introduzida nos campos da família Paula
Machado através de My Ladyship, exatamente a segunda avó do ganhador do
Costa e Silva.

¦¦¦¦¦¦

JORNAL DO BRASIL
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Terça-feira, 4/9/79
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Principal prova
da semana é GP
Oswaldo Aranha
SÁBADO
a) PROVA PREPARATÓRIA - 2.000 — Cr$ 60.000,00
— Earn 56, Refinada 52, Benflre 52, Ully 52, Canelle 52 e
Sandsterm 52 — (Grama)
b) i.000 - Cr$ 40.000,00 Dinasty 55, A Sangue Frio 55,
Batuta 56, Baim Bar 52, Lucy
Wender 55, Difundida 55, Jorgete 58, Dauta 56, Happy Caravan 55, Juventude 55, Jaqueta 58 e Teca 51.
O 1.000 - Cr$ 48.000,00 Montechlo 56, Ucayel 58,
Sweet Sky 55, Czar Ruslan 57,
Venturous 57, Descarado 56,1
x 55, Cerro Lopez 54 e Gibraltar 56.
d) HANDICAP EXTRAORDDíARIO - 1.000 — Cr$
65.000,00 — Traçado 54, Pambele 56, Blg Skiddy 54, Hammese 58, Tavasca 53, Quadratura 58, Suzanne Lenglen 57,
Merano 54, Hentol 54, LU Abner 55 e Rei Ligeiro 54 —
(GRAMA) — Os competidores deste páreo tiveram um
acréscimo de 2 quilos.
e) 1.400 - Cr$ 63.000,00 Peso: 56 quilos — Fobus, En
Armes, Cahill, Arequito,
Aroch, Novo-Rei, Recuado,
Tié-Sangue, Bi Cobalt, Balbi
Incatã, Beppo e Hossgor —
(GRAMA)
f) 1.000 - Cr$ 48.000,00 — Peso: 58 quilos — Peteleco, Lopop, Czar Plebei, Royalmo,
Timorous, Ali Call, Rebote,
Luzifer, Down Town, Exclusivo, Squint, Zonzon, Catuaba,
Don Alex, Filidor e Benvelo
g) 1.300 - Cr$ 63.000,00 Peso: 56 quilos — Gowan, Loristar, Bien Heladai Danaraby, Ema Lavalliere, Raspadeira, Rabejada, Brisa Leve,
Mary Nice, Meg Rose, Kaulinha, Lagoa do Abaetê e
Klang.
h) 1.000 - Cr$ 40.000,00 Damião 56, Ond Fellow 54,
Ferrler 57, Ditelio 54, Valdepenas 55, Just Out 56, Éter 58,
Legalpo 56, Cam 1'Anthony
56, Tarquinio 54, Tipster 58,
Happy Eagle 54 e Clgalito 55.
il 1.300—Cr$ 48.000,00 —Praça da Luz 57, Indicação 58,
Snosuka 57, Gogóia 57, Beibi
57, Diddug 57, Hydroa 55, Tamarana 57, Green Flower 57,
Great Alleluia 57 e Muzina
Dacha 58.
j) 1.300 - Cr$ 55.000,00 — Peso: 57 — Tanto, Dead Shot,
Continente, Ayub-Khan,
Gaius, Cargo, Contraste, Harry James, Calote, Laureado,
El Caramelo e Kedy Kely.
DOMINGO
a) 1.300 — Cr$ 40.000,00 —
Dona Bety 58, Zomara 54,
Custer 54, Dizzy Dance 56,
Clima 54, Dona Jorgita 54,
Sestine 54, Tatina 55 e Dark
Girl 51
b) (GRAMA) — 1.400 — Cr$
63.000,00 — Peso: 56 — Dythos, Tio Firmo, General,
Shot Fly, Gregoriano, Alinhado, Abala, Blg Tilden, Didolre, Escarmoucher, Ginger
Ale, Abrojo, Kambary,
01.000—Cr$ 48.000,00—Call
Me 54, Alikar 54, Rua Alegre
54, Fascia 58, Orenda 53, Aeirazo 57, Damoisel 54, Rida 56,
Palma Màter 54 e Happy Eagle 58.
d) (GRAMA) — PROVA ESPECIAL - 1.600 - Cr$
58.000,00 — Vaucresson 49, El
Acertijo 51, Brand New 55,
Bamborial 55, Ashville 51,
Aniela 51, Ace of Aces 53,
Guapui 59, Don Didi 56,
Aplan 60, Beagle 57, Hibisco
54 e Xis Crack 55.

e) GRANDE PRÊMIO OSWALDO ARANHA—2.400 —
(GRAMA) - Cr$ 200.000,00 —
Fairmile 59, Veronique 61, Elfo 59, Bac 60, Trena 59, Quenomá 61 e Terina 59.
f) PROVA ESPECIAL DE
LEILÃO - 1.000 - Cr$
66.000,00 — Peso: 56 quilos —
Sweet Pat, Raralinda, Bachiana, Guasca Linda, Mistin, Mary Nice, Babyssa, Cabale, Realmente, Laguna
Blanca, Togheter, Bessie, Esmerald, Estevinha, Grimbsby
e Zigue.
g) 1.600 — Cr$ 40.000,00 —
Summer Day 56, Harfango 55,
Ignoramus 58, King Lear 56,
Dalomito 54, Nacarado 57, Invader 57, Lob 54, Utrabo 58,
Avanço 57 e Ispain 54.
h) 1.300 - Cr$ 63.000,00 Peso; 56 quilos — Fil, Gelsomina, Urena, Dingayá, Layuca, Royal Fortune, Urgence,
Bless My Star, Bianchina,
Matrera, Langoustine e Exciting Girl.
1)1.000-CrS 55.000,00-Peso: 57 quilos — Mannaccia,
Torre, Noleta, Aroeira, Juruaia, Elatina, Apontada,
Princess Sang, Dilma, Maria
Carmen, Night Flower e Ravila.
j) 1.300-Cr$ 48.000,00-Daveco 58, Azulina 56, El Jaguá
53, Virrey 57, Edênico 56,
Muscadet 57, Abientot 57,
Lord Johnny 56, Iluminado
57, Cuesta Abajo 57, Armando 58 e Darello 53
SEGUNDA-FEIRA
a) 1.000 — Cr$ 40.000,00 —
Egullin 58, Desperto 56, Psicóloga 54, Tierce 56, Flox 56,
Abadorf 58, Cordelier 58 e Zape57.
b) 1.300 — Cr$ 48.000.00 —
Egran 55, Ki Jato 55, Sir Patriota 58, Vampire 56, Deereto-Lei 54, Dilan 56, Aciano 56,
Villa Roy ale 56, Great Arms
54, Ibaizabel 58 e Lord Rodrigues 54.
O 1.300 - CrS 40.000,00 João Bó 58, Trovatore 55, Tinian 58, Citerra 57, Itamonte
57, Amorequinho 55, Tuareg
54 e Custer 57.
d) 1.600 - Cr$ 48.000,00 Glazon 57, Sator 58, Zé Luis
57, Lamarck 57, Echel 58,
Gratinado 58, Vifto Puro 58,.
Babilônia 57 e Avispado 58.
e) 1.300 - CrS 48.000,00 —
Verglás 57, Debelador 56,
Príncipe Perfeito 57, Adarme
54, Es Manolo 55, Súdito 58,
Vapuaçu 57, Purucatá 57, Very Good 58, Iturbi 58, Vizeiro
58 e Alares 56.
f) 1.000 — Cr$ 40.000,00 - Talook 58, Repres 55, Bortoli 57,
Bálsamo 54, Rafll 55, Rei
Rick 55, Legacho 55, Quers
58, Guatõs 55, Ispain 55 e
Rhodes Ville 57.
g) 1.600 - Cr$ 40.000,00 Ermerillon 58, El Djem 57,
Selo Verde 55, Abafo 57,
Kung Fu 58, Jurista 54, Ouroville 56, Smach 55, Reiville 55,
Pavada 55 e Fanage 54.
h) 1000 - CrS 48.000,00 Sindus 57, Dauber 58, Lorrel
57, Peteleco 54, Lopop 54, Lumis 58, Destaque 58, Fralimo
57, Fiou 57, Royalmo 54, Falante 54, Hilarious 58, Gracetim 58, Lorrico 58, Gay Cry 58
e Zloi 57.
i) 1.300-Cr$ 55.000,00-Pe
so: 57 quilos — Sambão, Juli
to, Parintlns, Trifle, Amboré
Groix du Sud, Fá Maior, Bles^
sed Hobby, Olavac, Panzito.
Jeremie, Mister Carlos e Cincinatti Kik.

Resultado geral da
corrida noturna
1° páreo
Io Baim Bar, J.M.Silva
2o Cabidela, A.Ramos
Vencedor.3)
2,40.Du3,20.Placês(3)
pla(23)
1,40.(5) 1,60. Tempo,
lm3s2/5
2o páreo
Io Acústico, J.M.Silva
2o Herói, W.Costa
Vencedor(6)
2,0O.Du3,40.Placês(6)
pla(23)
1,40 (3) 2,90. Tempo,lm24s
Exata combinação(0603) Cr$ 14,50
3o páreo
:i° Cognac, G.F.Almeida
2o Ki-Jato. J.Ricardo
Vencedor(l)
l,30.Du2,00.Placès(l)
pla(12)
1,00 (2) 1,40. Tempo,
, lml4s2/5
4o páreo
Io Laussel, J.M.Silva
2o Democratino, R.
Silva

Vencedor(5)
l,70.Du7,50.Placês(5)
pla(34)
1.60 (7) 4,10. Tempo,lm04s
5o páreo
Io Fobrasa, J.Ricardo
2o Egocêntrico, D.Neto
Vencedor(5) 5,20. Du7,30.Placês(5)
pla(23)

2o Clichê

Io Caderno

2,20.(3)
1,80.
Tempo,lm43s2/5 Dupla exata combinação(05-03)
Cr$ 20,10
6o páreo
Io
Sir
Richard,
J.M.Silva
2o Quiet Run, A.Ramos
Vencedor(l)
l,80.Du4,60.Placês(l)
pla(13)
1,40 (5) 2,40. Tempo,
lm43s2/5
7o páreo
Io Juruaia, T.B.Pereira
2o Boleadora, J.Queiroz
Vencedor(7)
7,10.Dupla(24) ll,40.Placês(7)
3,40.(4) 3,20. Tempo,
lm23s
8o páreo
Io Allez, W.Costa
2o Sindus, AHodecker
Vencedor(l)
2,30.Dupla(ll) 32,70. Placês(l)
2,10 (2) 9,00. Tempo,
lm24s
9o páreo
Io Buccoo Bay, J.Ricardo
2o Saona, F.Esteves
Vencedor(l) 6,50. Dupla(14) 2,50. Placês(l)
2,60 (11) 2,50. Tempo,
lm03s2/5 Dupla exata
combinação
(01-11)
CR$ 13,00.

Bac faz exercício suave
para correr o clássico

Montarias
oficiais
de 6a feira
1» PÁREO —Ái 20h — 1.000 -«Iroí —
AREIA—GS48.000.00 Kg,
Alquivir.J. P.nto
FtrtsLauding,F.Esteves
louro, Jz. Garoa
Brick, E.B.Queiroz
SociaUz.Garoa
4—6 Abientot,F.Silva
Vapuoçú,A. Ferreiro

57
58
57
56
56
57
56

I—1
2—2
3
3—i

2° PÁREO — À» 20h30m — 1.300 rn»trw
—GRAMA—Cr$ 48.000,00 — 1° PAREÔ
OADUPLA-EXATA Kg.
TokenGIrl.F.Eslevei
Ensuite.J. Malta
Eíiiogem, J. Esteves
2—4 Izorra de Boyono, J. Ricardo
Kéia.C. Morgado
DavisCup.E.R.Ferreiro
3-7 Adulelo.J.M Silvo
8 Venusté.A.Abreu
0 Peguei, T.B.Pereira
4.10 Blo-Blo-Brói.l.Gonzolez
11 Deslanche,D.Gulgnonl
12 Espeletie.D.F.Graço
13 Vanilino, W.Costa

I—I

58
58
58
58
57
58
58
58
57
57
57
58
57

13
11
12
10

3° PÁREO —Ái 21h — 1.600 metro» —
GRAMACtS 55.000.00
kg
1_-1
2_2
3
3—4
5
4—6

57
57
55
2. 57
57
57
57

AlompievJz.Garcio
Amarete, F.Macedo
Cendriluz. T.B.Pereira
Jomilor, D.F.Groço
G'eat Myitery, R.Morques....
Fritz Heinz, J. Pinto
Rei do Noite, U.Melrelet

4" PÁREO — À» 21 h30m — 1.30Q metro»
-AREIA — CrS 55.000,00 — INICIO DO
CONCURSODE7PONTOS—

Kg

1—1 GrotioPleno, A Oliveira
"
Snow Libro, R. Freire
2—2 Altánio,J.M.Silva
3 Hofor.R.Cormo
3—4
Dery, P. Vignoloi
5 Gimso.R. Macedo
4—6 Aconchegante, _. R. Ferreira
Helvo.J.Ricotdo
Faceta, F.Estevei

57
56
57
56
57
57
57
57
56

i' PAREÔ — Ai 16h — 1.400 metroí —
GRAMA —CrS 66.000,00 — PROVA ESPECIAL DE LEILÃO
kg
l— l
2
2—3
4
3-5
6
4—7
"

F.noTrato J.M Silvo
GrâoPoro.J. Pinto
Escalo, J.Ricarao
Bedouin.W. Gonçalves
Wisdom.R, Freire
CHonchõo.E B.Queiroz
Luga'eno. D. Guignoni
Beouíolais,F.Esteves

56
56
56
56
56
56
56
56

Sexta-feira — Diurna — Montaria»
6° PÁREO — àt 16h30m —1.400 metro»
GRAMA — CrS 66.000,00 — PROVA
ESPECIAL DE LEITÃO — 7> PÁREO DA
EXATA
Kg.
1—I

Poto Bronco. W. Gonçalves..

Ucí.J.M Silvo

56

II

56

Ubine.F.Esteves
56
TucanoBóio,E.Alves
12 56
2—5 Dopooi.G. Alves
14 56
Bo-cherinl.J. Esteves
56
Bondinelli.F.Arauio
56
Agrado, C. Morgado
15 56
—9 Bongalore.J.Ricordo
56
10 lydc.D.Neto
56
Melro.R. Freire
13
56
56
DonHidolgoJ.F. Frogo
II Undolo.J. Pinto
56
12 Aguchiío.F. Lemos
8 56
10 56
Abroic J-Qceifoz
16 56
13 Katmondú.J.Malta

7» PÁREO —àt 17h — 1.300 metro» —
AREIA—CrS 55.00,00
Kg.
1-1

Duinho.C Morgado
2 Boléncia.P. Vignolos
3Arpisto,J.Ricordo
2—4 Ciem, J.M. Silvo

Cantadouro.C. Valgas

10

56
56
56
57

II 57

Quotiilho,A. Ferreiro
3—7 Janarino,W.Gonçalves
Joujoux.F. temos
Composição, E. Alvei
4—9 Grey Gol, F.Esteves
10 Quequié, A. Oliveira
Ullman.R. Freire

56
56
7/m56
3 54
I
56
2 56
12 57

8" PÁREO - Àt 17h30m - 1.000 metro» AREIA-Cr$55.000,00 Kg
1 —I Quiabeiro.C.Volgo»
54
57
2 Favorable, D. F. Gro.
2—3 Cijco.A.Oliveira
10 56
57
EIGigonte.T. B. Pereiro
3—5 Doodle,F.Esteves
56
57
Collector Skiddy, J. Ricordo
Foriston.F. Silva
57
4—8 DuGuescIm.G.Alvet
56
MetouroJ.F.Froga
56
—10 Bogualito.J. Moita
57

9°PÁREO-ÁtlBh-1.000metro»-AREIA.
OS40.000.00KgI—1

Thunder.E. Alvet
11
Falante, E.R. Ferreiro
10
Timorous.S.P.Dios
2—4 Royalmo, F.G. Silva
Von Goyen.J. Garcia
Colder,D.Guignoni
3-7 Zelope.J.F. Frogo
13
Donadào.F. Silva
5
Daya.l. Oliveira
2
410 Bolzello,T.B.Pereira
9
IIBaroress.C.Volgos
12
l2T,onko, O. Rodrigues
I
"
Cordelier,W.Costa
3

57
57
52
54
58
58
58
58
55
58
55
58
55

10° PAREÔ —At 18h30m —1.000 metro»
AREIA — CtS 40.000,00 — 3° PÁREO
OADUPLA-EXATA— Kg.
I —I Dependente, T.B. Pereiro
fricoteirc.J.F. Fraga

Buendio.R. Silva
2—4 Bálsamo, R. Freire
5 Tierceron.L Corrêa
ô DaphnisJz.Gcrao

TURFE — 23

54
56

II

54
8
12

58
54
55

Bac, sob a direção do bridáo Francisco
Pereira Filho, realizou bom exercício para
participar do clássico Oswaldo Aranha, em 2
mil 400 metros, assinalando 2m46s2/5 para a
distância de carreira, com 2ml9s3/5 para a
última volta fechada (2 mil 040 metros) e
lm47s3/5 para a milha, com boa disposição.
Lionel Coelho é o responsável pelo preparo
da castanha.
Trena, companheira de cocheira de Bac,
também agradou no seu exercício para a
prova mais importante dessa semana na
Gávea. Assinalou 2ml9s3/5 para a volta fechada, sempre num ritmo tranqüilo, com
lm48 para a milha final, controlada, sob a
direção do bridáo Francisco Pereira Filho.

Outros treinos
Veronique, montada por Gabriel Meneses, percorreu a volta fechada em 2ml6s3/5
milha de lm46s, sem chegar a ser apurada
em todas as suas reservas; Eifo, que reaparece nessa prova, assinalou 2m21s para a volta
fechada, controlada de saída à chegada pelo
freio Jorge Escobar; Quenomá, com J. Ricardo, percorreu os 2 mil 040 metros em 2m22s,
saindo muito devagar para encontrar Larclew na milha, percorrida em lm45s.

mu ¦m—m

Volta Fechada
Escoriai

Mo — Joeé Camilo do Silvo
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Trena trabalhou muito bem

Outros treinos dos últimos dias
Bocherine (Juarez Garcia) — 1 mil 400
metros em lm34s, sempre com reservas.
Venturas (G. Meneses) — 1 mil metros em
lm03s2/5, sempre com disposição.
La Yuca (R. Macedo) e Timosa (D. Neto)
1 mil 300 metros em lm28s, fácil.
Aguchito (J.M. Silva) — 1 mil 300 metros
em lm30s, sempre de carreirão.
Ibesonera (R. Macedo) — 1 mil metros em
lm06s, terminando firme.
Tucano Bóia (E. Alves) — 1 mil 400 metros em lm31s, com firmeza.
Ully (J. QueiHjs) — 2 mil 040 metros em
2m22s, com lm50s para a milha final, controlada da saída à chegada.
Meluza (F.Araujo) — 1 mil 200 metros em
lml9s2/5, arrematando com boa ação.
Mixórdia (C. Valgas) — 1 mil 200 metros
em lm20s, sempre de carreirão.
Kavalier (J. Ricardo) — 1 mil 500 metros
em lm41s, com firmeza.
Cap Ferrat (F. Esteves) — 1 mil 600 metros em lm48s, com sobras.
Antalya (G. Meneses) — 1 mil 400 metros
em lm33s, chegando a agradar.
Marquetoni (P. Cardoso) — 1 mil 300
metros em lm27s, sempre fácil.
Carotalo (F. Esteves) — 1 mil 200 metros
em lm20s, com muitas sobras.
Ceneral (A. Abreu) — 1 mil 400 metros em
lm34s2/5, saindo e chegando com muita
facilidade, sem chegar a ser apurado em
parte alguma do percurso.
Estigarríbia (C. Valgas) — 1 mil 400 metros em lm34s, com boa ação final.
Amorequinho (W. Costa) — 1 mil 300
metros em lm25s, saindo com velocidade
para terminar cansado em 15s para os últimos 200 metros.
Zafete (R. Marques) — e Amarete (F.
Macedo) — 1 mil 600 metros em lm49s, com
disposição, sem dar tudo.
Cartaza (C. Pensabem) — 1 mil 200 metros em lml9s, com boa disposição.
Tamarana (J. Ferreira) — 1 mil 300 metros em lm28s, sempre com sobras.
Dorige (J. Ricardo) — 1 mil 200 metros em
lml8s, com firmeza.
Shikym (R. Marques) e Racedale (F. Esteves) — 1 mil 300 metros em lm25s, com ação
das melhores.
Indicação (R. Carmo) — 1 mil 200 metros em
lml9s, com firmeza.
Witz (F. Macedo) — 1 mil 600 metros em
lm50s, saindo e chegando de carreirão, em
14s3/5 para os últimos 200 metros.
Vivita (F. Macedo) e Uajará (A. Machado
Filho) — 1 mil 500 metros em lm40s, arrematando com disposição, sem serem apurados
inteiramente.
Gay Cry (R. Marques) — 1 mil metros em
lm05s, terminando muito bem.
Parsan (R. Silva) e Xis Crack (T. B. Pereira)
1 mil 600 metros em lm48s, sempre com
disposição sem dar tudo.
Rueck (F. Esteves) e Armando (A. Machado
Filho) — 1 mil 300 metros em lm25s, finalizando bem, mostrando bom preparo.
Sandstorm (F. Esteves) — 1 mil 600 metros
em lm48s, com sobras.
No Matter (R. Marques) — 1 mil metros em
lm06s, finalizando sempre firme.
El Acertijo (U. Meireles) — 1 mil 600 metros
em lm45s3/5, arrematando bem.
Doodle (F. Esteves) — 1 mil metros em
lm06s3/5, com bom final.
Brasas' Rush (lad), Vanilina (R. Freire) e
Espaço (M. Peres) — 1 mil 300 metros em
lm27s, finalizando com disposição em 13s2/5
para os 200 metros finais.

n \

Brighton (J. M. Silva) — 1 mil 600 metros em
lm47s, arrematando bem.
Pat Magna (U. Meireles) — 2 mil 400 metros
em 2m50s, com 15s para os últimos 200
metros, finalizando sem muitas reservas.
Rei Bambino (F. Esteves) — 1 mil 200 metros
em lm20s2/5, com boas sobras.
Urba (E. Freire) — 1 mil 200 metros em
lm21s2/5, com disposição.
Devilish Khan (F. Esteves) — 1 mil 400
metros em lm32s, correndo muito.
Liric (D. Neto), Melro (R. Freire) e Don
Hidalgo (J. F. Fraga) — 1 mil metros em
lm07s, com vantagem para o primeiro.
Trovatore (R. Carmo) — 1 mil 300 metros em
lm26s, arrematando bem.
Sator (C. Valgas) — 1 mil 600 metros em
lm49s, sempre controlado.
Digdug (J. Escobar) — 1 mil 200 metros em
lml9s3/5, correndo com boa ação.
Gay Defiant (F. Pereira Filho) — 1 mil 300
metros em lm24s, num treino impressionante, com 12s3/5 para os últimos 200 metros.
Lugareno (D. Guignoni) — 1 mil 400 metros
em lm30s, com ação das melhores.
Gibraltar (R. Macedo) e Donello (U. Meireles) — 1 mil metros em lm06s, sempre com
disposição em 13s para os 200 metros finais.
Greeness (D. Neto) — 1 mil 300 metros em
lm28s, finalizando bem.
Aplon (F. Pereira Filho) — 2 mil 040 metros
em 2m20s2/5, com disposição.
Convicção (E. Alves) — 1 mil metros em
lmlOs, de carreirão.
Davis Cup (E. R. Ferreira) — 1 mil 300
metros em lm27s, com disposição.
Beagle (A. Oliveira) — 2 mil 040 metros em
2m21s, com lm50s para a milha.
Estadão (G. F. Almeida) — 1 mil 600 metros
em lm44s, correndo muito no final.
El Djem (C. Valgas) — 1 mil 500 metros em
lm37s3/5, num bom treino.
Zagote (A. Machado Filho) — 1 mil 600
metros em lm44s, correndo muito no final.
Zenzala (w. Costa) — 1 mil 400 metros em
lm34s, com disposição. Wild Game (T. B.
Pereira) — 1 mil metros em lmlls2/5, sem
mostrar nada. Rubem (R. Silva) — 1 mil 600
metros em lm47s, com disposição. Lang
Cheng (A. Ferreira) — 1 mil 300 metros em
lm26s, saindo com velocidade para terminar
controlada. Vogler (J. Ricardo) — 1 mil 600
metros em lm47s, sempre com reservas.
Tuyubela (J. Pinto) — 2 mil 040 metros em
2ml6s, arrematando bem. Urena (J. Ricardoi
1 mil 300 metros em lm24s3/5, com disposição. Gema (P. Vignolas) — 1 mil 300 metros
em lm26s, com boa ação final. Doriléa (E.
Ferreira) — 1 mil metros em lm07s, terminando facilmente. Judu Ripa (J. L. Marins)
1 mil 600 metros em lm44s3/5, com boa
ação, em 14s3/5 para os últimos 200 metros.
Tanto (F. Esteves) — 1 mil 400 metros em
lm33s, sempre num ritmo igual. Fino Trato
(E. R. Ferreira) — 1 mil 400 metros em
lm32s2/5, sempre bem. Recompense (lad) —
1 mil 600 metros em lm47s, finalizando com
sobras. Jarolaviska (A. Ferreira) — 1 mil
metros em lm07s, sempre num mesmo ritmo. Fá Maior (F. Esteves) — 1 mil metros em
lm24s3/5, com disposição. Montchenot (E.
R. Ferreira) — 1 mil 300 metros em lm25s,
sempre fácil. Just Out (E. R. Ferreira) — 1
mil metros em lm05s3/5, sempre com boa
açào. Big Tilden (E. R. Ferreira) — 1 mil 400
metros em Im34s35, terminando bem. Slice
(J. Malta) — 1 mil 200 metros em lml9s,
arrematando bem. Smash (E. R. Ferreira) —
1 mil 600 metros em lm50s, muito controlado.

O Informe Econômico
da Rádio Jornal do Brasil
informa tão bem quanto
o noticiário econômico
deste jornal.
Informe Econômico JB

RÁDIO JB AM 940 KHz
De 2a a 6a-feira, das 7 às 7,05

,

Patrocínio: Banco Kaú.
Sempre uma agência perto de você.

Itaú

claríssima característica de prova
consolação do Grande Prêmio
Brasil que possui o simplesmente
A
clássico Presidente Arthur da Costa e Silva (2 mil metros, grama), foi plenamente confirmada pelo perfil técnico e
pelo resultado de sua versão 1979, anteontem disputada no Hipódromo da Gávea.
Um lote de nove animais (Don Didi fez
forfait pela manha e Mauserfoi retirado
poucas horas antes do páreo) da segunda
e terceira turma da Gávea, onde o equilíbrio era. possivelmente, a maior tônica
(em nossos comentários de sábado, chamamos a atenção para alguns nomes fazendo questão de frisar que aquele destaque era bastante ligeiro e náo muito sig7iificativo), compareceu á largada. E o pouco expressivo desenrolar da prova completou esta nossa impressão.

dito acima, aparentemente, o
panorama não permite o surgimento de qualquer tipo de decepPELO
ção. Mas quem chegou a esta conclusão, terminou por percorrer caminho
equivocado. Em turfe, cremos, a decepção
e a esperança caminham lado a lado, uma,
sutilmente, alimentando a outra. E o Costa e Silva não foi exceção. Em primeiro
lugar, a derrota do Triarco (Rastacuer em
Queen Fahraya, por King's Favourite),
criação do Haras Azul e Branco e propriedade do Stud Fazenda Pedras Negras,
mostrando que o ganhador desta mesma
prova e da milha internacional carioca
(grande clássico Presidente da República)
do ano passado, é indiscutivelmente animal em franca decadência. Afinal, embora
não sendo o mesmo corredor das têmporadas anteriores, o descendente de Violoncelle normalmente náo poderia perder o
páreo para Verdagon (Falkland em Gelsa,
por Fort-Napoléon). criação dos Haras São
José e Expedictus e propriedade do Stud
Rio da Prata, um útil handicap-horse. Mas
os últimos metros de sua li&ne droite.
foram penosos e difíceis, com sua ação
vigorosamente empobrecendo. É verdade
que após os metros iniciais aparentemente
tranqüilos, Triarco terminou por imprimir
um train bastante rigoroso à competição
sob a perseguição de Homard (Caro em
Haariella, por Le Haar). criação e propriedade do haras Santa Rita da Serra, apesar
disso e de ser animal ainda imaturo e um
tanto verde, no final, o terceiro colocado.
De qualquer modo, porém, a nosso ver,
este detalhe técnico não chega a ser conclusivo. Seu final foi tão melancólico que,
sinceramente, náo sabemos o que foi mais
preponderante para a vitória de Verdagon
se a aceleração do descendente de Hyserion (dirigido com muita tranqüilidade por
Gildásio Alves), coisa que realmente houve, ou se a parada do defensor das cores
branco, mangas pretas e boné vermelho.
A decepção seguinte (pelo número de
decepções, parece indiscutivelmente que o
Costa e Silva deste ano foi disputado sob o
signo das mesmas) foi a estranha estratégia da parelha do Haras Santa Maria de
Araras, formada por Van Eyck (King Buck
em Mileda, por Pewter Platter) e II Trovatore (Sabinus em Baldessa, por Bonnard
II). Apesar de os dois nunca terem dado
maior impressão, parece-nos inconcebível
uma tática rigorosamente igual para ambos (correram lado a lado nas quartas e
quinta colocações, com o filho de Sabinus
chegando a imprensar mais de uma vez
Van Eyck junto à cerca), em um imperdoável abandono do emprego do famoso chevai de jeu. De qualquer modo. ambos
correram pouquíssimo.
Finalmente, a última decepção ficou
por conta de Tijolo (Zuido em Oscilação,
por Waldmeister), criaçáo de Fazendas
Mondesir S.A. e propriedade de Sérgio
Lapport Machado. Com 600 metros de
corrida, o descendente de Bois Roussell já
estava fora da competição. Este aspecto
ficou visível na altura dos 1 mil 400 metros
quando ele tentou ultrapassar o futuro
ganhador Verdagon e Ilozone para vir ocupar a sexta posição e não teve ação para
tal. Já vinha, então, empurrado e batido.
Nem mesmo o prejuízo que sofreu na largada (a citada parelha do Araras afunilou-o),
serve de explicação ou justificativa para
sua medíocre performance.

A Verdagon, apesar de
seu modelo extremamente leve,
trata-se de corredor bastante reVOLTANDO
sistente pois vem enfrentando
campanha das mais árduas e com duvidosa orientação técnica. Com o Costa e Silva, alcançou seu primeiro triunfo clássico,
tendo anteriormente obtido uma terceira
colocação no Presidente Vargas deste ano
(atrás de Zanutto e Jetoni. Ê o segundo
vencedor clássico produzido por Falkland, um Right Royal em Argentina, por
Nearco, sendo o primeiro Apple Honey, o
Oaks Winner carioca deste ano, igualmente dos Haras São José e Expedictus. Por
outro lado. é bom registrar que ele pertence á mesma família materna de Aporé e
Tibetano. família remontada a Gallenza e
introduzida nos campos da família Paula
Machado através de My Ladyship. exatamente a segunda avó do ganhador do
Costa e Silva.
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Só Djan consegue
medalhas para as
Américas na Copa
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Anilde Werneck

DJAN. O DESAFIO
Os Estados Unidos conquistaram a I Copa do Mundo
Fina com um total de 258
pontos e trouxeram a Tóquio
sua mais destacada equipe
feminina, incluindo além de
Cynthia Woodhead outras detentoras de recordes mundiais. como Tracy Caulkins,
Linda Jezek e Mary Meagher.
Embora não estando no melhor de sua forma, elas dominaram, com facilidade, as
provas que disputaram.
Na equipe masculina destacaram-se apenas Bruce Furrtíss e Bill Forrester, revelados no ano passado, no Campeonato Mundial, em Berlim,
alem do veterano Jim Montgomery, remanescente do
grupo que venceu o revezamento 4 x lOOm. livre, nas

Olimpíadas de Montreal, há
três anos. e que deve nadar a
mesma prova, ano que vem,
em Moscou.
Vindos do recente PanAmericano e do Campeonato
Nacional, os norteamericanos náo demonstraram preocupação por quebras de recordes e suas condições foram apenas suficientes
para vencer a maioria das
provas. Conquistaram 17 medalhas de ouro, seis de prata e
três de bronze nas 29 provas.
Portanto, para eles, a Copa
foi um aquecimento para os
Jogos Olímpicos de Moscou.
Em poucos momentos tiveram um real desafio na piseina. como nas provas de 400m
livre e 200m, costas.ambas
vencidas pelo brasileiro Madruga. já considerado grande
promessa para Moscou. Agora, ele se deve integrar à equipe do Brasil que foi à Universidade.
Djan foi o responsável pelos
79 pontos obtidos pela equipe
das Américas, última colocada na Copa, e o único atleta
de nível desse grupo. Além de
contar com muitos nadadores de baixa categoria para a
importàcia da competição, a
equipe americana deixou de
disputar três provas, o que
contribuiu para sua péssima
colocação.
A União Soviética também
não trouxe um grupo de alta
categoria, o que ficou refletido na sua colocação geral:
sexto lugar. As duas Alemãnhas não compareceram e os
demais paises europeus formaram um combinado multinacional, o mesmo ocorrendo
com Austrália e Nova Zelândia. Já o Japão, apesar de
muitos recordes nacionais terem sido batidos, não chegou
a apresentar índices de nivel
internacional.

O uso do álcool, por estar
ocorrendo pela primeira vez,
está causando problemas em
alguns carros. O ambiente na
equipe Milano. que ocupa
quatro das cinco primeiras
colocações da Copa Fiat e
Rio'Sào Paulo, não era dos
mais otimistas. Luiz Paternostro, líder do campeonato
explicava:
— Chegamos hoje pela manhã ao Rio e logo de inicio
tivemos os motores de dois de
nossos carros com a junta de
cabeçote queimada. Vamos
trabalhar muito para acertar
os motores até o dia 7. mas
não podemos garantir resultados. A sorte é que o regulamento da Copa Fiat nos permite descartar o resultado de
uma prova e eu acho que será
o desta.
Na Fórmula Ford, Maurício
Sala. da Equipe Gledson/CoCola, achava seu tempo bom,
apesar de ser inferior ao de
sua pole-position obtida com
gasolina, na ultima prova da
categoria realizada no Rio:

lOOm, borboleta, moças
1
Mary Meagher, EUA, 59s71 2 Nancy
Im02sl4
3 Naoko Kume, Japão, Im02s62
lOOm, borboleta, homens
1. Par Arvidsson, Suécia, 54s33
2. Grani Ostlund. EUA, 54s86
3 David lopez-Zubero, Espanha S5s 15

Garapick,

Canadá,

800m, livre, moças
1 Kim Linehan EUA, 8m3°s75
2. Roberto Felotti, Itália, 8m47s60
3 Akasana Komissarova, URSS, 8m48s05
1.500m, livre, homens
Andrew Astbury, Inglaterra, 15m36s28
Casey Converse, EUA, I5m37s°8
Max Metzker, Austrália, 15m43s38
4xl00m, medley, moças
I. Europa (M Bosga. M Kelly E Brlgitha. L Jensen) 4ml6s69
Conoda(C Gybson, S Dezeuw, W. Quirk.C Klimpel) 4ml7s34
Japão (N. Miura C Watonabe, T Ise, S. Yamazaki) 4ml9s45
4x1 OOm, medley, homens
1. EUA (R Carey B Barrett G. Ostlund, B. Sims) em44s78
2 Sueca (B. Baron, G. Chnstiansen, Arvidsson, P, Hulmertz)
3m47s56
3. Europa (G Abroham, P. lang Lopez-Zubero, M Garduco)
3m48s28

QUADRO DE MEDALHAS
EUA
17
Europa
Canada
Suécia
Austrai.a
URSS
Japão
Américas

OURO PRATA BRONZE TOTAL PONTOS
258
26
16 209,5
192
13
168,5
10
142
8
107
6
94
5
79

Cynthia, a recordista,
ganhou todas que nadou

Cynthia Lee Woodhead. ginasiana de 15 anos. l,62m e 49
quilos, foi o grande nome da I
Copa do Mundo de Natação.
Venceu todas as provas de
que participou, conquistando
medalhas de ouro nos 40U.
200. 100 e 4xl00m. estilo livre,
e ontem poderia ter ganho
também a dos 4xl00m, quatro estilos, se sua equipe não
tivesse sido desclassificada.
A segunda nadadora saltou
na água antes.
Mas a razão de Cynthia
(Sippy) Woodhead ter-se destacado e. sobretudo, por melhorar seu recorde mundial
nos 200m. livre, baixando em
20 décimos de segundo o tempo que havia obtido nos Jogos Pan-Americanos de Porto
Rico.

fevereiro de 1964, ela estreou
em competições internacionais ha dois anos e logo foi
quarta colocada nos 200m estilo livre, num dual-meet contra as alemãs orientais, então
as rainhas das piscinas. Nesse
mesmo ano ganharia sua primeira medalha de ouro, em
competição com nadadoras
da Uniào Soviética, também
nos 200m. prova em que passaria a ser, a 3 de agosto de
78, a primeira norteamericana a baixar a barreira
dos dois metros, fez Im59s49
na competição seletiva para o
Campeonato do Mundo, do
mesmo ano. em Berlim, onde
19 dias depois bateria pela
primeira vez o recorde do
mundo, sainda da competição como uma das responsaveis pela quebra da hegemoNatural de Riverside. Cali- nia alemá oriental na natação
fórnia. onde nasceu a 7 de feminina.

^-Evolução dos 2OOm, livre"
1968Debbie Mayer
EUA
2m06s7
1971Shane Gould AUSTRÁLIA 2m06s5
1971Shane Gouid AUSTRÁLIA 2m05s8
1972Shirley Babashof
EUA
2m05s2
!972Shane Goula AUSTRÁLIA 2ti03s56
1973Kornelia Enaer
RDA
2m03s22
1974Sh,rley Batxisnot EUA 2m02s94
1975Korneüa Ender
RDA
2"i02s27
1976Kornelia Ender RDA
Irn59s26
RUA
Im59s26
!976Kornelia Enae'
1978Barbata K-ause
RDA
Im59s04
1978Cynth,a Woodnead EUA Im58s53
1979Cynthio Woodheoc EuA im58s43
1979Cynth,a Woodheaa EUA Im58s23

Cynthia conseguiu o único recorde mundial da Copa: melhorou sua marca nos 200m, livre

O telefone de D Preciosa não parou
Dona Preciosa Madruga
nào fez outra coisa ontem,
senáo atender o telefone, que
tocou o dia inteiro. Eram parentes, amigos ou mesmo pessoas desconhecidas, mas admiradoras de Djan, que queriam parabenizá-la pelas medalhas que o nadador conquistou na Copa do Mundo
ou então saber como ele tinha
ido no último dia de competiçào.
Durante toda a manhã ela
ficou apreensiva. Djan sempre liga quando vai a uma
competição no exterior e obtém resultados expressivos.
Como ele nào ligou cedo, dona Preciosa achou que o filho
nào havia tido êxito. E sua
apreensão aumentava, porque nào sabia o que informar
às inúmeras pessoas que ligavam para lá.
À tarde, tudo mudou. Era
Djan quem estava na linha,
para dizer que ganhara mais
uma medalha, a de bronze
dos 200m, livre. E, como sempre, a conversa se prolongou
numa análise da prova: de
quem ele ganhou ou perdeu,
quais os tempos de cada um e
suas possibilidades futuras
em cada uma das provas.
Ela confere marcas, poslções nos ranbings. anota os
adversários mais difíceis e, no
seguinte, junto os recortes
dos jornais a toda a papelada
que tem arquivada desde
quando Djan começou a competir. aos 8 anos, como petiz
do Botafogo. Hoje ele está
com 19 (faz 20 a 12 de dezembroí nada pelo Fluminense e
ela confessa, com pequena
dose de orgulho, que haverá
sempre lugar para esse tipo
de papel.

Foto de Delfim Vieira
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Io Caderno

Autódromo vive
era da combustão
a álcool no Rio

PROBLEMAS

Resultados200m, livre, moças
I. Cynthia Woodhead. EUA, 1 m58s23 (recorde do mundo)
Rebacca Perrotr, N Zelândia, 2m02s71
Wendy Quirk, Canadá, 2m03sl2
200m, livre homens
I. BiU Forrester, EUA, 1 m51 s51
Peter Szmidl, Canada, Im51s87
Djan Madruga, Brasil, Im52s6°

Terça-feira, 4/9/79

O autódromo do Rio já vive
o clima do festival do Álcool
Motor, que marcara o indicio
da era do álcool nas pistas,
reunindo todas as categorias
do automobilismo brasileiro.
Um grande número de pilotos
participou dos treinos extra,
realizados ontem, preparando seus carros para os treinos
extra-oficiais de amanhã.
Devido aos preparativos
para as provas do dia 7. o
Autódromo estará fechado
para treinamento hoje. havendo apenas a possibilidade
de ser liberado no final da
tarde após serem feitos os trabalhos de limpeza da pista e
instalação dos painéis e publicidade.

Corra ipondsnto

Tóquio — Com a queda de
um único recorde mundial e a
.vitória dos Estados Unidos,
terminou ontem a I Copa do
Mundo de Natação, na qual o
brasileiro Djan Madruga foi
um dos destaques Nos três
'dias
de competição, ele ganhou três medalhas — duas
de ouro e uma de bronze, esta
obtida ontem nos 200m, livre
— e obteve duas novas marcas sul-americanas
, As três medalhas de Djan
foram também as únicas que
a equipe das Américas (exceto EUAi conquistou na competição organizada pela Federação Internacional de Natação - Fina Os norteamericanos ganharam 26. entre elas a de Cynthia Woodhead. que melhorou seu recorde mundial nos 200m livre,
ao nadar a distância em
Ím58s23, vinte décimos de segundo a menos que o tempo
anterior, obtido também este
ano.

D

— A Fórmula Ford deverá
ser a única categoria que nào
deverá baixar o tempo com o
uso do álcool por ter a fábrica
recomendado o uso do cabecote do motor de 1400cc. O
que estamos usando ê o de
1600cc. para dar maior resistêncla ao motor
O piloto paulista Alfredo
Guaraná Menezes, da equipe
Gledson Coca-Cola, vai parti-,
cipar no Festival do álcool
em quatro categorias: Fór,mula Volkswagen 1600 — categoria em que compete nòrmalmente — Copa Fiat. Che-.
vrolet Stock-Cars, e Fórmula
Ford.
No dia 7 estará nas pistas
uma nova equipe de Fiat,, [a
Robert Lewis. que contará
com dois carros pilotados pe-,
Io Carioca Jorge Freitas e pe^
Io mineiro Toninho da Mata
que também competem pela
categoria Passat em equipes
diferentes. O gancho Regis
Schuch, depois de uma temporada de três meses na Europa e um afastamento das
pistas por 10 meses, voltará a
competir na Fórmula Volkswagen 1600. pela equipe RicardCastrol. junto com o paranaense Luiz Moura Brito.
Outra equipe nova a participar do Festival do Álcool è
a Nasa. do piloto paulista,
Cláudio Gonzalez. O carro
preparado pela Motor Girus
também conta com o patroa-,
nio da Valvoline e AutoPeças Sandinea. .',*,',',.i
Charles Nacache. presiden,te da Confederação Brasileira
de Automobilismo, terá hoje
à tarde uma reunião com os,
representantes das fábricas
patrocinadoras, Fiat, Ford,
Volkswagen e General Motors, para tratar assuntos referentes a construção da destilaria de álcool em Londrina,
no Paraná.

Brigas mantêm
motociclismo no
Rio paralisado
As provas do calendário carioca de motociclismo
continuam adiadas sine die. Ontem deveria haver uma
reunião entre o presidente da Federação Estadual, Edgar Caenazzo, o assessor jurídico da entidade, Samuel
Auday Buzzaglo, o presidente da Riotur, Eugênio Agostim. e o administrador do Autódromo de Jacarepaguá,
Norman Casari, mas os dois últimos nào comparecerem
ao encontro, marcado na sede da Riotur.
Devido à direção da Riotur estar protelando há quase
dois meses uma reunião com a Federaçáo, que tem por
fim acertar definitivamente a realização das etapas
finais do campeonato carioca, foram suspensas as provas de ontem — quinta corrida do torneio — e do dia 12
de agosto. Segundo Caenazzo, náo há nenhuma previsão
e a situação de suspense está deixando em descrédito o
esporte e os pilotos em relação ao público e aos pa troeinadores.

SIMPÓSIO

Pais e irmão de Djan estão orgulhosos com mais 3 medalhas na coleção

Chris resiste aos saques de Renée
Nova Iorque — A norte-americana
Chris Evert, Lloyd tetracampeà do US
Open. ganhou facilmente, na terceira
rodada, de Renée Richards, também
dos Estados Unidos, por 62 e 6 1. Chris
conseguiu impor seu jogo de fundo de
quadra em toda a partida e nem o
potente saque de Richards conseguiu
impedir sua vitória.
Outra que obteve vitória muito
tranqüila foi a pré-classificada número
três. Tracy Austin (EUA) que marcou
63 e 60 na também norte-americana
Kathe Lathaam. Aos 17 anos Tracy é a
terceira jogadora do mundo, atrás de
Evert e Navratilova.

Masculino
Na parte masculina, a tranqüila vitória de Harold Solomon (EUA), sobre
o sul-africano Ray Moore por 6'3. 6 0 e
7 5 foi o destaque dos jogos de ontem.
Solomon enfrentará agora, nas oitavas-de-final Pat DuPre, belga de nascimento, naturalizado americano e semifinalista de Wimbledon, que está em
fase de ascensão.
Os favoritos Bjom Borg e Jimmy

Connors continuar» a atrair as atenções gerais. Connors, que tenta, depois
de um ano, derrotar Borg, enfrentará
nas oitavas-de-final outro norteamericano Brian Gottfried, que, ontem. venceu Victor Amayapor67,46,
7,5, 6 1 e 6 4.

Estadual
Foi disputada ontem, nas quadras
do Country Clube, a primeira rodada
do Campeonato Estadual de Tênis. Os
resultados foram os seguintes: Jorge
Paulo Lemman (Country) 6/2,6/2 Átila
Santos (Tijuca), Breno Mascarenhas
(Country» 61.63 Marcílio Marinho (Tijucá). A partida entre Sérgio Bezena e
Domingos Venancio foi interrompida
pela chuva e continua hoje.

Resultados
Masculino, simples, 3" rodada
Tom Gormam (EUA) 4 6. 6 4. 63e64
Hank Pfister (EUA)
Pat duPre (EUA) 7 5. 6 2 e 6 3 Gene
Mayer (EUA)

Roscoe Tanner (EUA) 6 4. 6 4. 3 6 e 6 3
Nock Saviano (EUA)
Brian Gottfried (EUA) 6 7.4 6.7 5.6 1 e
6 4 Victor Amaya (EUA)
Eddie Dibbs(EUA)6/4, 62e6 3 Bemie
Mitton (EUA)
Harold Solomon (EUA) 6 3. 6 0 e 7 5 Ra
Moore (África do Sul)
Tim Gullikson (EUA) 3 6. 6 3. 64e62
Buster Mottram IInglaterra)
Vitas Gerulaites (EUA) 7 6.62,62 José
Luis Clerc I Argentina I
Feminino, simples. 3" rodada
Dianne Fromholtz lAustrália) 6 7.6 3 e
6 2 Leslie Allen (EUAi
Kathy Jordan (EUAi 6 2 e 6 1 Wendy
White (EUAi
Anne Smith (EUA) 3 6. 6 4 e 6 4 Barbara Potter (EUAi
Greer Stevens i África do Sub 6 4 e 6 0
Terrv Holladay (EUAi
Tracy Austin (EUA) 6 3 e 6 0 Kate
Latham (EUA)
Kerry Reid (EUA) 4 6. 6 3 e 6 4 Mary
Lou Piatek (EUA)
Chris Evert Lloyd 1EUA1 6 2 e 6 1 Renée Richards (EUA)
Virgínia Wade I Inglaterra i desistência
de Regina Marsikowa iTch.i

O presidente da Federação conta ainda que, na ausência de Casari e Agostinl, foi atendido ontem pela diretoria comercial da Riotur.
Perguntaram-me se eu não havia comparecido ao
simpósio promovido pela Riotur para propor novas
formas de utilização do Autódromo e achei muito estranho. Primeiro, porque não sabia que o simpósio era
aberto; segundo, porque acho um grande absurdo a
Federação de Motociclismo sequer ter sido convidada,
pois sua presença poderia ter sido de grande valia. O
Autódromo foi construído com o propósito de desenvolver o esporte e não para ser utilizado para aulas de ¦
motorista, até de caminhão, como foi sugerido, inclusive
porque o desgaste de asfalto seria enorme.
Edgar Caenazzo mostra-se também muito descontente com algumas atitudes que considerou precipitadas
por parte da Riotur, que divulgou um oficio aos patrocinadores das provas de moto informando que as competiçóes estavam suspensas devido à disposição governamental de economizar combustível.
Nào caberia a Riotur, em principio, fazer esse
comunicado, e sim à Federação, que sequer recebeu
cópia desse oficio. Além disso, náo existe um decreto
federal proibindo as competições de motociclismo e sim
uma suspensão, através do Ministro da Educação,
Eduardo Portella, das provas de automobilismo e motonáutica com a utilização da gasolina. Ou seja, nào houve
referência ao motociclismo ou ao kart.
Ele observa ainda que o Decreto municipal 2 227
tampouco se refere ao motociclismo, e que seu Artigo 2o
é bem claro quando diz que cabe à Riotur oferecer
soluções alternativas para a utilização do Autódromo.
Mas. mesmo que fizesse referência, náo haveria
razão para que as provas dos dias 12 de agosto e 2 de
setembro nào se realizassem, pois o decreto começou a
valer 30 dias após sua publicação no Diário Oficial,' o
que ocorreu no dia 3 de agosto. O problema é que a
Riotur demonstra falta de consideração ao esporte. Seo
Autódromo não está sendo utilizado, não vejo o porquê
da Riotur protelar a realização das provas e desrespeitar
a carta-compromisso assinada no inicio do ano com a
Federação.

Esteé
oprimeiro número
da sua assinatura
do Jornal do Brasil:

264-6807
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Vôlei faz
Mundial
em divisões

Boillio Coloram,

A criação do Campeonato
Mundial em divisões é um
dos principais assuntos a serem discutidos na reunião da
Comissão de Organização
Desportiva da Federação Internacional de Voleibol, de 29
a 31 de maio de 1980, no Rio.

Os jogadores do Flamengo
reapresentam-se hoje à tarde
na Gávea para iniciar os treinamentos visando ao jogo de
quinta-feira contra o Bonsucesso, em Campo Grande. A
grande dúvida é Zico, que
chega da Europa às 6h, pela
Varig, e cuja participação no
treino dependerá das condições físicas em que se encontrar.

A proposta foi feita durante
o último encontro dos integrantes da Comissão, realizado no México, e, contando
com total apoio do Conselho
de Treinadores, será estudada na reunião do Rio. A idéia
é dividir, inicialmente, o
Mundial em dois grupos, cadá um com 16 países.
COPA DO MUNDO
Será ratificada também em
maio do próximo ano a realização da Copa do Mundo de
Vòlèi Masculino e Feminino
no Japão, em novembro de
1981. Na reunião do México
ficou decidido ainda que o
cainpeáo da Copa terá uma
vaga garantida nos Jogos
Olímpicos de Los Angeles.
Pensando no próximo açordo, que está para haver entre
a Liga de Vôlei Profissional
dos Estados Unidos e a Federaçáo Internacional de Vôleiboi, Paul Libaud, presidente
da FIVB, propôs no México a
realização de outra Copa, a
nível mundial, aberta aos
atletas amadores e aos jogadores que foram profissionais
e reverteram ao amadorismo.
A idéia foi bem recebida, mas
só depois do acordo entre as
duas entidades poderá ser desenvolvida.

Caça tem
eleições
à tarde
Eduardo Braconi já não pode estar tranqüilo quanto à
sua escolha para presidir a
Confederação Brasileira de
Caça Submarina, na eleição
de hoje, às 13h, no edifício da
CBD. Inconformada com o
esvaziamento do esporte e
com o fato de Braconi ter
cancelado o Mundial que seria no Rio, a Federação Carioca lançou Alberto Donhortout como candidato da opesição.
O candidatura Dormortout
e as sérias acusações a Braçoni, feitas por Antônio Freitas,
Américo Santarelli, José Graça Malta, pai de Conrado, e o
campeão mundial Paulo Freitas, faz prever que o clima da
eleição será tenso, pois entre
alguns dirigentes cariocas
persiste a crença de que só há
uma maneira de pôr fim ao
caos que atingiu o esporte:
afastar Braconi.

Zico chega hoje
e é a grande
dúvida do Fia

Nélia Falcão é um dos destaques da Taça

Golfe Feminino abre
com oito jogadoras
Oito das principais jogadoras do Gávea disputarão
hoje, em 18 buracos, match-play, a rodada de abertura
da Taça Carioca de Golfe Feminino: Mary Crawshaw,
Fúlvia Silveira, Pilafl* González, Eva Woldson, Cecília
Grimaud, Nélia Falcão, Myra Reynolds e Vick White. Ao
todo, a competição terá 54 buracos.
No Itanhangá, o calendário de golfe feminino prossegue hoje com a disputa da Taça Glória Pereira, para a
qual foram selecionadas 16 jogadoras. A rodada será em
18 buracos, match-play, para duplas, com inicio marcado para às 9h30m. Paralelamente, será jogada a Taça
dos Aspirantes, em 18 buracos, par point.

Primeiro triunfo
A jogadora Odile Lemos, do Gávea, conquistou no
último fim de semana sua primeira vitória como golfista:
ganhou o torneio feminino do Campeonato do Clube dos
500, que reuniu representantes do próprio clube e do
Gávea, especialmente convidados, Ela cumpriu o percurso, de 36 buracos, par point, com um cartão de 78
pontos — o par era 70.

Sul-Americano Classe
Pingüim começa hoje
Com 40 barcos Inscritos, representando São Paulo,
Rio de Janeiro, Brasília e Rio Grande do Sul, começa
hoje, com largadas às 13h, em frente à Escola Naval, o
Campeonato Sul-Brasilelro da Classe Pingüim.
A competição, organizada pela Federação de Vela
do Rio de Janeiro e promovida pela Marina da Glória,
terá, até sábado, seis regatas, valendo os cinco melhores
resultados de cada iatista. A flòtilha do Rio de Janeiro,
com 17 inscrições, é a mais numerosa, seguindo-se: Sáo
Paulo, com 10; Brasília, nove e Rio Grande do Sul, com
quatro. A medição oficial das velas e a pesagem terminou ontem à tarde.

A exceção de Cantarele,
que embora recuperado da
contusão na coxa terá que
passar por um teste com o
médico Célio Cotechia, o time
deve jogar completo contra o
Bonsucesso, contando inclusive com Adílio, que havia
cedido o lugar a Andrade, no
jogo contra o Paris SaintGermain.
Na Gávea, os responsáveis

Parrara, Griti e Rubinho,
os novos reforços adquiridos
pelo Fluminense, deverão estrear na equipe no amistoso
contra a Caldense, domingo,
para inauguração do estádio
do clube mineiro em Poços de
Caldas. O treinador Sebastião Araújo já manifestou o
desejo de experimentá-los peIo menos durante um tempo.
Outra boa notícia interna
no Fluminense foi o fato de
Nunes, já inteiramente reintegrado à equipe, ter participado do treinamento físico na
Escola de Educação Física do
Exército e estar apto a voltar
a comandar o ataque tricolor.
FÉLIX FICA
O ex-golelro Félix náo será
mais dispensado do clube. A
diretoria, reunida ontem, decidiu que ele vai receber tudo
a que tem direto e assinará
um novo contrato, em bases
superiores às do atual, que
não lhe proporciona aumento
há dois anos. Félix se limitará
agora a treinar os goleiros de
todas as categorias, abando-
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nando as funções de auxiliar
de Sebastião Araújo.
O jogador Fumanchu esteve ontem à tarde nas Laranjeiras, quando recebeu todos
os salários e gratificações que
o clube lhe devia. A documentação de sua transferência já
foi remetida para o México, e
o jogador deverá viajar ainda
esta semana para aquele
pais.
O Movimento de Renovação Tricolor tem uma reunião
marcada para as 18h de hoje,
quando definirá a posição a
ser adotada diante da propôsta feita pelo presidente Silvio
Vasconcelos ao Conselho Deliberativo para a alienação
imobiliária das Laranjeiras.
Os integrantes do MRT entendem que todos os estudos
nesse sentido, feitos em adminlstrações anteriores, acabaram por demonstrar a Inviabilidade do projeto.
O ex-presidente Francisco
Horta, uma das principais figuras do movimento, encontra-se na Europa e não participará da reunião.

América
lamenta
o azar
O vice-presidente de futeboi do América, Gérson Coutinho, lamentou ontem que a
equipe venha se apresentando bem nas últimas partidas
mas não consegue vencer e
recordou os jogos contra Fiamengo. Fluminense e Vasco
quando, mesmo com 10 jogadores no segundo tempo, fez
por merecer a vitória.
O atacante Rui Rei que
normalmente teria folga ontem, compareceu ao clube para dizer a Gérson Coutinho
que está muito satisfeito no
América, apenas lamentando
a sua falta de sorte nas partidas, pois ele ainda não conseguiu fazer um gol com a camlsa americana, mas prometendo muita luta no próximo jogo contra o Botafogo, sextafeira, no Maracaná.
Os jogadores Russo e Serginho, que teriam de comparecer ontem ao clube, náo justificaram suas faltas e o supervisor Mário Borges disse'que
pedirá punição à diretoria.

Mundial
juvenil tem
semifinal
Montevidéu — Por determinação do Governo, as escolas subordinadas ao Conselho
Nacional de Educação suspenderão as aulas hoje pela
manhã para que as crianças
uruguaias possas assistir
à transmissão direta da semlfinal do Mundial Juvenil,
disputada em Tóquio, entre
as Seleções do Uruguai e
Argentina.
A partida, com início às 8h
de Montevidéu, desperta interesse fora do comum, o que
motivou a decisão governamental. Anteriormente, o Governo só havia autorizado a
suspensão das aulas por ocasiáo do jogo Urugai x Hungria, em julho de 1954, na
Copa da Suíça. A outra semifinal juvenil será entre Polonla e União Soviética.
Ao mesmo tempo em que
anunciava a decisão da China
de reingressar na FIFA, de
onde saiu em 58, o presidente
João Havelange fez um ultimato à Formosa para que
mude o nome de sua associação de futebol se quiser continuar filiada à entidade internacional. Havelange, que
chegou a Tóquio, depois de
uma visita de cinco dias a
Pequim, disse que Formosa
tem de mudar o nome de sua
feraçáo para China de Taipé
ou China de Taiwan. Atualmente, chama-se Federação
de Futebol da China, com o
que Pequim náo concorda.
Havelange admitiu que na
reunião da FIFA, em outubro, será analisada a possibilidade de a China participar
do torneio de futebol das
Olimpíadas de Moscou e da
Copa do Mundo de 82.
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Braconi, segundo Antônio
Ferreira, teria conseguido o
cancelamento do Mundial, ludibriando o presidente Heleno Nunes, da CBD, a quem a
caça submarina permanece
vinculada até a eleição de
amanhã.
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— Ele telegrafou à Confederaçáo Mundial de Atividades
Subaquáticas, com sede em
Paris, cancelando o Campeonato sob a alegação de que
náo há verba. No entanto, a
competição já estava totalmente financiada pelas indústrias de material de pesca
— esclarece Antônio Freitas.
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Apesar de considerar difícil
derrotar Braconi, que conta
com o apoio de seis federações com direito a voto, Antônio Freitas vê a candidatura
Demortout como parte de um
movimento de resistência à
permanência de Braconi à
frente dos destinos da caça
submarina.
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É preciso
ser craque
pra mexer no
meu carro.

í/
um painel para sua casa
• ou uu escritório. •
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pela preparação fisica dos jogadores acreditam que, de
um modo geral, a equipe já
esteja refeita da estafante
programação cumprida nos
últimos dias, em que, se os
atletas comuns chegaram a
jogar sete partidas em 15
dias, os da Seleção registraram o recorde de cinco partidas em oito dias.
Já está praticamente acertada entre o Flamengo e a
direção da Rede Ferroviária
Federal a exposição do Troféu Ramon Carranza no hall
da Estação D Pedro n. Já
houve troca de ofícios e entendimentos verbais, faltando definir apenas detalhes relativos à segurança, já que se
trata de uma peça avaliada
em 30 mil dólares e que, portanto, deve ficar sob rigorosa
guarda.

Entre na grande área da
Auto Modelo: sào 6.900 m2só
na Lagoa.
Dentro dela, os melhores
técnicos em VWe uma seleção
de mecânicos cuidam do seu
carro de ponta a ponta.
Com hora certa pra entregar,
que você pode até marcar no
relógio: jiem um minuto de
prorrogação.
Quando seu carro precisar
de oficina ou revisão, faça
como o melhor técnico do Brasil.
Convoque os craques da
,-sAuto Modelo.

Além de responsabilizar
Braconi pelo esvaziamento
do esporte, devido à falta de
competições, o vicepresidente da Federação do
Rio, Antônio Freitas, o acusa
de tramar o cancelamento do
Mundial em represália aos dlrigentes e atletas cariocas,
com os quais náo mantém
diálogo.
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O técnico Jorge Vieira revêlou ontem ter descoberto a
causa única das más atuações da equipe do Botafogo: a
torcida, que, segundo ele, tira
a tranqüilidade dos jogadores, comprometendo a produçâo do conjunto.
Para demonstrar sua tese, o
técnico serviu-se da partida
do último domingo, em Campos, quando, no seu entender,
longe da torcida, realizou
uma magnífica exibição de
futebol na vitória sobre o
Americano por 3 a 2.
A vitória em Campos e o
diagnóstico do técnico devolveram a calma a Marechal
Hermes, onde os jogadores se
reapresentam hoje pela manhá a fim de iniciarem o regime de treinamento integral.
O centro avante Luizinho
Lemos, que foi a Sáo Paulo
para aconselhar-se com César, seu irmão mais velho, podera ser punido pela direção
do clube por náo se ter apresentado ontem na sede do
Mourisco, conforme estava
programado. O vice Rogério
Correia estuda a punição a
ser aplicada ao atacante.
O meio-campo Russo, cujo
passe está alugado ao Botafogo até o próximo dia 15 de
setembro, está tentando a
sua liberação antes do prazo,
a fim de ingressar logo no
Juventus, que o quer imediatamente na equipe para os
jogos do Campeonato Paulista.
Para desvincular-se antes
do prazo, Russo terá de pagar
ao Botafogo uma multa recisória de CrS 100 mil. Contudo,
acredita que os dirigentes
possam dispensá-lo dessa
obrigação contratual, uma
vez que o técnico Jorge Vieira
já declarou que não o Incluiu
em seus planos.

Flu estréia três
reforços domingo
contra Caldense

RESISTÊNCIAS

O Campeonato Mundial estava marcado para 29 e 30 de
novembro no Rio e certamente os representantes do Brasil
seriam os caçadores cariocas,
campeões mundiais, 11 vezes
campeões sul-americanos e
14 vezes campeões brasileiros. A participação dos cariocas não seria do agrado do
atual presidente provisório
da Confederação.

Técnico diz
que culpa é
da torcida
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Campo Neutro
José Inácio Werneck
^UALQUER paleontólogo poderia
há anos ter dado à CBD o seguinte
conselho: não adianta forçar a natureza. Os dinossauros, mamutes e
tigres de dentes de sabre forçaram e tiveram triste destino, de que falam hoje livros
e museus.
O erro de tais espécies foi o gigantismo
e a CBD enveredou pelo mesmo caminho
com o Campeonato Nacional, cujo imenso
cadáver agora ai está, apodrecendo às
vistas da nação. Houve no Brasil, no passado, um torneiozinho muito bom, chamado Rio-Sào Paulo. Um dia, resolveram
aumentá-lo com a inclusão de times gaúchos, mineiros, baianos. Coisa modesta,
assim na base de um ou dois representoutes por Estado, corno recomendavam o
bom senso e as leis do marketing, já que
este era o número de gaúchos, mineiros e
baianos em condições de competir com
cariocas e paulistas.
Boa idéia, que resultou em grande
êxito. Batizada com o nome de Taça de
Prata, a competição floresceu em termos
técnicos e financeiros. Mas o bom senso é
coisa rara entre nossos dirigentes. Primeiro, o senhor João Havelange e, depois, o
senhor Heleno Nunes (este em processo
galopante), cismaram de ornamentar
mais o torneio, levando-o ao pais todo,
com a inclusão do Arapiraca, do Chapecoense e até de pitorescas siglas como o
CRB e o CS A.
A Taça, que era de prata, passou rapidamente a bronze, latão e terminou no
papelão que hoje contemplamos. Pode o
senhor Heleno Nunes ficar certo de uma
coisa: o que, mais do qualquer outro fator,
determinou o fracasso de sua administração na CBD, a ponto de tornar a esta
altura imperativo o seu afastamento, com
a criação da CBFJoi a desgraçada mania
da interiorização, com o Campeonato pulando de 20 para 30, para 36, para 40, para
44 e, já então ladeira abaixo, 60, 70, 80 e
tantos clubes, com previsões sinistras para ultrapassar a casa dos 100.
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monstro crescia, invadindo meses
de outros anos, pois era já impossítempoO vel contê-lo em uma única
rada. O que nunca ninguém se
deteve para verificar foi o seguinte: os
clubes que geravam renda continuavam a
ser os mesmos. A torcida do Arapiraca não
cresceu em uma única e mísera alma com
sua inclusão na magna competição. Lá, na
cidade de onde provém o Arapiraca, o
cidadão torcia mesmo era pelo Flamengo,
pelo Vasco ou o Coríntians.
Em todos os países do mundo, onde
não viceja a CBD, existe a idéia das divisoes. Alguns têm quatro, como a Inglaterra. Outros, duas ou três, dependendo o
número delas, e o número de integrantes
em cada qual, das condições do mercado.
Mas o senhor Heleno Nunes, cego em sua
ânsia de justificar o impossível Campeonato Nacional, declarou um belo dia o seguinte:
O brasileiro não tolera artigos de
segunda!
Eis aí uma dessas frases imperdoáveis,
que marcam desgraçadamente o resto da
vida de uma pessoa. Só mesmo um cidadão com o espírito paroquial do excelente
Almirante seria capaz de supor que vivemos em uma terra onde tudo é de primeira: os carros não caem aos pedaços, enferrujados, o leite tem uma qualidade e uma
força de deixar alemães boquiabertos, o
transporte público constitui-se na inveja
do mundo, etc.
Toda a farsa, toda a imensa parafernália era mantida através de subsídios: passagens gratuitas, testes da Loteria e até a
exdrúxula proposta de dar Cr$ 90 mil ao
clube que jogasse fora e metade disto ao
que ficasse em casa.
Um belo dia o dinossauro foi comer e
não conseguiu mais. O planeta já náo
tinha condições de produzir alimento que
bastasse ao seu vasto estômago. No Brasil,
milhões de anos mais tarde, estrebucha
este outro monstro que é o Campeonato
Nacional. A criatura, em seus últimos estertores, arqueja apoplética:
Basta! Basta de Arapiracas!
Mas é tarde. Matou-o uma aciministraçáo de segunda.

PASSE CURTOuVos Estados Unidos,
cai assustadoramente a venda de roquetes, bolas e sapatos de tênis lll Para Mark
Sptz, a adolescente norte-americana Mary
T. Meagher vai ser o maior fenômeno
mundial na história da natação feminina
lll O West Bromwich Albion, que vendeu o
extrema Cunningham ao Real Madrid por
um milhão de libras (Cr$ 60 milhões),
comprou Peter Barnes por 650 mil libras e
Gary Owen por 450 mil. Ao todo, um miIhão e cem mil libras e o pior e que até
agora nâo recebeu ainda a primeira prestação do Real.

CBD ainda pode mudar o Nacional até o dia 6
Fe*o óm Evandro Teimiro^

entidade, até às 16h de quinta-feira, quando voltará a se
reunir e debater possíveis
modificações na competição.

João Saldanha

o:

Dois toques

\UATRO das melhores equipes da Europa, e por que não dizer do mundo,
se reuniram em Madri no Estádio
Santiago Bernabeu para um torneio, o
primeiro torneio em homenagem ao velho
e grande lider dos merengues, um homem
que por seu esforço e pertinácia de jovem
valorizou seu clube e supervalorizou e fez
crescer o futebol mundial.
Dom Santiago Bernabeu é uma figura
que transcende o esporte espanhol e europeu para se situar no mais elevado plano
do futebol. Já não é necessário falar da
época de Di Stefano, Puskas, Kopa e os
monstros-sagrados do futebol que o Real
Madri sempre teve. Santiago Bernabeu
teve sempre a visão do grande espetáculo.
Foi pena que o primeiro troféu disputado com seu nome não tivesse ficado em
Madri com seu clube. Isto não seria favoritismo algum. O Real jogou bem e para
ganhar. Tomou um gol com menos de um
minuto e outro pouco depois, lá pela altura dos 15. Não bastou a imensa torcida
para incentivar o time e conquistar a
vitória. Foi uma das injustiças da história>
do futebol.
Quando por várias vezes reclamamos
do tratamento inamistoso por parte dos
jornalistas espanhóis devemos excluir os
radialistas. Parecem dois países diferentes. Algumas coisas sáo engraçadas.
Quando nosso companheiro Cládio Kuck,
cheio de credenciais nacionais (Brasil),
internacionais e nacionais da Espanha ia
entrando no reservado da imprensa foi
grosseiramente barrado. Protestou e disseram que ele náo poderia entrar. A razão
era que 200 lugares estavam esgotados e
lotados pela imprensa local. E ainda
acrescentaram: "fique noutro lugar". Ora,
um guarda tem sempre razão.
Na hora de começar o jogo, Cláudio
insistiu e voltou. É que não poderia entrar
noutro lugar. Chegou na mesma porta e
viu a situação do lugar com "lotação esgotada". Um espetáculo ridículo se apresentava: quatro jornalistas com pinta de que
estavam trabalhando e mais gente. O caso
é que a tal gente eram mulheres e crianças, amigas do porteiro ou de quem de
direito, fazendo mais piquenique do que
mesmo olhando o jogo. Ante tamanha incoerência, Cláudio foi entrando e o homem
"Aqui é só da imprensa
queria barrar:
espanhola".. Paciência, pelo jeito eles começam muito crianças.

Oto Glória teme
pelo abatimento
do time do Vasco
A principal preocupação do
técnico Oto Glória na reapresentação dos jogadores do
Vasco, hoje pela manhã, além
de corrigir os erros táticos
demonstrados domingo, será
recuperar psicologicamente o
time para a partida de amanhà à noite, no Maracanã,
contra o Goitacás, pois o empate com o América, pelas
circustàncias em que ocorreu, deixou os jogadores muito abatidos.
Com a ausência de Zandonaide praticamente certa —
ele deixou o campo antes dos
10 minutos de jogo com estiramento muscular — Oto pretende manter o time que terminou a partida, escalando o
juvenil Serginho na cabeça
de área e Dudu mais avançado. Mas este também saiu
contundido e o técnico ainda
nâo sabe se estará recuperado até amanhã.
LATERAIS
A principal critica de Oto
Glória ao time, no domingo,
foi a incapacidade de expiorar as laterais do campo para
abrir a defesa do América,
através de triangulações entre zagueiros e pontas, aproveitando o espaço deixado
pelo adversário. Hoje, ele voltara a insistir na correção
dessas falhas, pois acha que o
time pode produzir muito
mais do que mostrou domingo. mesmo sem Paulinho e
Guina. Na verdade. Oto acha
que o time não pode justificar
a má atuação com a ausência
dos dois ou, eventualmente,
de um deles, e "tem que ganhar com ou sem Paulinho e
Guina".
Os dois pênaltis perdidos

FARJ

por Roberto também não servem de desculpa para Oto
Glória, que não perdoa ao time não ter aproveitado a superioridade de um homem no
campo. O empate com o
América colocou o Vasco
diante da necessidade de ganhar do Goitacás amanhã para ainda ter alguma chance
de conquistar o segundo turno. O técnico do Vasco quer
agora que os problemas do
jogo com o América sejam
superados por todo o time.
inclusive Roberto, e todos
pensem apenas no próximo
adversário.
O atacante Roberto, que,
após o jogo com o América, se
queixou da hostilidade da
torcida e da indiferença dos
dirigentes no vestiário, chegando a revelar desejo de deixar o Vasco, ontem já se mostrava mais calmo. Ele confirmou as queixas da torcida,
mas revelava sua disposição
em superar o problema psicológico provocado pela perda
dos dois pênaltis. Ao mesmo
tempo, voltou a ressaltar que
apenas uma parte da torcida
o hostilizou domingo no Maracanà.
Hoje à noite, na sede Náutica do Calabouço, os integrantes da Oposição lançarão oficialmente o candidato da
União Vascaína à presidência
do Vasco nas eleições de novembro próximo. Ele será escolhido entre os seis indicados pelo grupo para liderarem a chapa de Oposição até
agora: Amadeu Filho da Rocha, Antônio Soares Calçada,
Olavo Monteiro de Carvalho,
Pedro Valente, Alberto Pires
Ribeiro e Artur Sendas. O
candidato da situação será o
Coronel Carlos Alberto Cavalheiro.

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
Rua Santa Luzia, 799. Gr. 201 — Rio-RJ.

CONVITE

A FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO-FARJ convida autoridades, atletas, ex-atletas,
dirigentes de esportes aquáticos e treinadores para a
Sessão Solene a ser realizada às 20:00 hs. do dia 6 de selembro no salão nobre do CR. Guanabara, A Av. Reporter Nestor Moreira, 42, em comemoração dos seus 82
anos de fundação.
A DIRETORIA

.

A diretoria da CBD conWJ*cou ontem os presidentes de
Federações para apresentarem ou enviarem sugestões à
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O Almirante Heleno Nunes reassumiu a direção da CBD preocupado com a atual situação do Campeonato Nacional

Cariocas só entram se CBD encontrar
fórmula rentável para o Campeonato
Guimarães, ao conhecimento na CBD na próxima
reunião desta entidade. Os dirigentes cariocas
acham que essa posição náo deve divergir muito
das demais federações, porque há semelhança na
situação do futebol em cada um dos Estados que
possuem grandes clubes, segundo Márcio Braga,
presidente do Flamengo.
— Um campeonato nacional sem Flamengo,
Coríntians, Internacional, Atlético Mineiro e outros grandes clubes perde todo o interesse. Por
isso, acho que os demais clubes tèm a mesma
posição nossa. O Brasil é um país de futebol rico
em técnica, mas pobre financeiramente, pois os
clubes passam por dificuldades e estão, portanto,
interessados em disputar um campeonato bemfeito, em que tenham possibilidades de lucros.
Além de Márcio e Agatirno, participaram da
reunião o vice do Botafogo, Rogério Correia, e o

Embora não acertassem nada de concreto, os
presidentes do Flamengo, Fluminense, Botafogo e
Vasco, reunidos ontem, decidiram antecipadamente firmar posição quanto ao Campeonato Nacional: só participam se os quatro entrarem direto
na semifinal e se a competição da CBD for critériosa e rentável:
— Os cariocas estão cansados de valorizar o
Campeonato Nacional, no qual são inegavelmente
uma das grandes atrações, mas só arrecadaram
50% do que ganham nos campeonatos estaduais.
Desta forma, só devemos disputar se a competição
for rentável — disse o presidente do Vasco, Agatirno Gomes, definindo a posição dos clubes do Rio.

Só se compensar
A posição dos quatro clubes do Rio será levada pelo presidente da Federação, Otávio Pinto

presidente do Fluminense. Sílvio Vasconcellos.
que antes do encontro ofereceu um jantar aos
demais colegas. A reunião foi a portas fechadas,
numa dependência ao lado do Salão Nobre da sede
das Laranjeiras, e começou por volta das 21h, Ao
término, de maneira unânime, eles garantiram que
os clubes do Rio estão unidos em sua posição
diante do Nacional, mas que aguardam uma decisáo da CBD sobre o critério de disputa e a tabela
para que se possam pronunciar novamente.
Eles esperam que nas reuniões marcadas para
quinta e sexta-feira, no Hotel Nacional do Rio,
entre os presidentes dos quatro clubes cariocas e
de oito de outros Estados já possam analisar a
posição da CBD sobre o Campeonato Nacional.
Náo acreditam na hipótese de cancelamento da
competição e estão decididos mesmo a participar
desde que atendidas suas sugestões.
Foto d*
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1940 — A experiência só voltou a
se repetir sete anos depois, contando
agora com 9 clubes (cinco do Rio e
quatro de São Paulo). O fracasso financeiro foi tão grande que o torneio
não passou do primeiro turno.
1942 — Cinco clubes apenas disputaram a competição: Coríntians,
Palmeiras, São Paulo, Flamengo e
Fluminense. O Coríntians levantou o
torneio e todos os clubes ganharam
muito dinheiro.
1949 — Pela primeira vez, surge o
nome de Torneio Rio-São Paulo, disputado por oito clubes, os quatro
mais bem classificados de cada Estado. Palmeiras campeão.
1951—0 torneio passa a se chamar Roberto Gomes Pedrosa, em homenagem ao ex-presidente da Federação Paulista. O regulamento é mudado para permitir a entrada de mais
um time de cada Estado, num total
de 10. Os paulistas foram campeões
até 1955.
1957 — Depois de um ano sem
competição (56), por causa de uma
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1967 — As federações carioca e
paulista resolvem ampliar o torneio
e convidam Grêmio, Internacional,
Atlético Mineiro, Cruzeiro e Ferroviário (campeão paranaense). Com 15
clubes, a competição agora organizada pela CBD, torna-se nacional e ganha o nome de Taça de Prata, conquistada pelo Palmeiras.
1968 — O número de clubes aumenta para 17, com os convites da
CBD a um clube de Pernambuco (o
Náutico) e da Bahia (o Esporte Clube
Bahia). O Atlético Paranaense substitui o Ferroviário como representante
do Paraná. O Santos é o campeão.
1971 — A Taça de Prata passa a se
chamar Campeonato Nacional e é
disputada por 20 clubes do Rio, Sáo
Paulo, Rio Grande do Sul, Minas,
Pernambuco, Paraná, Bahia e Ceará
(sendo este a novidade da competição). O primeiro vencedor do Campeonato Nacional é o Atlético Mineiro.
1972 — Com a inclusão de equipes
do Rio Grande do Norte, Pará, Alagoas, Amazonas e Sergipe, o número

O diretor de Futebol. André
Richer, disse considerar pequenas as possibilidades de
que a competição náo se realize, pois seu cancelamento
não interessa a ninguém —
CBD, CND. federações, clubes ou ao público. Ele náo
quis comentar o esquema
apresentado por Rubens Hoffmeister, alegando nào desejar se fixar numa fórmula antes de receber outras sugestoes, pois de cada uma sempre é possível extrair algo de
útil.
Por enquanto — afirmou
Richer — ainda nào foi cancelado o esquema apresentado
pelo Departamento de Futeboi da CBD, com 78 clubes,
sendo que os representantes
do Rio e de Sào Paulo só
interviriam na fase semifinal,
o que provocou reações dos
gaúchos, mineiros e baianos,
ameaçando não participar.
Somente depois que forem estudadas as sugestões dos clubes e federações, quinta-feira,
é que esse esquema será ou
nào alterado, de acordo com
o aproveitamento dessas
idéias. Ate lã, o começo do
Campeonato está marcado
para o próximo dia 16.
A proposta de Hoffmeister
é criar duas chaves de sete
clubes cada uma, com dois
representantes do Rio Grande do Sul, Minas Gerais.
Bahia, Pernambuco, Goiás,
Ceará e Paraná. Cinco de cada chave se classificariam para uma outra etapa, disputada com mais quatro clubes do
Rio e quatro de Sáo Paulo,
sendo os jogos disputados no
sistema de ida e volta. Os 18
melhores classificados nesse
torneio disputariam as finais
com 12 clubes que, paralelamente, se classificariam no
campeonato disputando no
esquema já elaborado pelo
Departamento de Futebol da
CBD.
CONCILIAÇÃO
André Richer deixou claro
que o objetivo da CBD é contornar a crise do Campeonato
Nacional através da conciliaçào:
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Há quase meio século, um torneio
que se modifica de ano para ano
excursão da Seleção Brasileira, o torneio volta a ser disputado e o Fluminense quebra a hegemonia dos paulistas, transformando-se no primeiro
clube carioca vencedor.
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Como sempre, os presidentes de clubes conversaram e jantaram, mas não encontraram uma solução para o Nacional

1933 — Primeiro torneio interestadual disputado no Brasil. Contou
com 10 clubes de Rio e São Paulo
apenas (cinco de cada Estado). O
campeão foi o Palmeiras, quando ainda se chamava Palestra Itália.

O presidente da Federação
Gaúcha, Rubens Hoffineister,
entregou à CBD, antes de voltar ao Sul, uma sugestão para
o aproveitamento parcial do
esquema já elaborado pelo
Departamento de Futebol.
Outras gestões foram feitas
por presidentes de clubes e
federações junto ao Almirante Heleno Nunes para que ele
reabrisse o diálogo e não chegasse a cancelar o Campeonato Nacional, devido às criticas. conforme disse estar
disposto a fazer.

de participantes do Nacional passa a
26, o campeão é o Palmeiras.
1973 — A partir deste ano, o número de clubes sobe para 40, com a
entrada de Estados como Maranhão,
Piauí, Mato Grosso, Goiás, Espírito
Santo, Santa Catarina e Distrito Federal. Palmeiras foi bicampeão.
1975 — Depois de um campeonato
disputado em 74 com os mesmos 40
clubes e que teve o Vasco como campeão, o número se eleva agora para 42
e a presença da Paraíba é a novidade.
A outra mudança é no nome do torneio que passa a se chamar de Campeonato Brasileiro ou Copa Brasil. O
Internacional levanta o primeiro titulo do torneio com sua nova denominação.
1976 — O número de clubes participantes aumenta ainda mais, passando para 54, divididos pelos mesmos Estados, que se mantiveram até
a última edição em 78 (subia apenas o
número de representantes de alguns
deles). O Internacional é bicampeão.
1977 — Os clubes aumentam para
62 e o campeão é o Sáo Paulo.
1978 — São 74 os clubes participautes e o Guarani levanta o titulo.
1979 — 78 clubes sem contar Rio e
São Paulo, que ainda não sabem
quantos representantes terão.

— Vamos procurar uma fórmula que desagrade menos a
todos, por que a atual vem
desagradando multo. Creio
que a realização do Campeonato nào está ameaçada, porque temos o Interesse de ouvir os interessados e atendelos. Se a diretoria da CBD
entender que tais sugestões
servirão para melhorar e
aperfeiçoar o Campeonato,
elas serão utilizadas e modlflcaremos o esquema. A CBD,
porém, nào quer fazer modlflcações a todo momento e, se
decidir alterar, o fará de uma
vez.
HELENO NUNES
Depois de um mès afastado
da CBD, por motivo de doença, o Almirante Heleno Nunes
voltou ontem à Rua da Anfandega pela pressão do momento, mesmo contrariando
recomendação médica, e disposto a suspender o Campeonato Nacional caso náo haja
uma fórmula conciliatória para clubes e federações que
vêm criticando abertamente
a entidade.
Ele recebeu diversos pedidos de dirigentes para tentar
a pacificação e decidiu faaer
uma última tentativa. Abraçado e cumprimentado à chegada, Heleno Nunes era ontem um homem nervoso devido aos últimos acontecimentos, pois está estranhando a
série de queixas contra o
Campeonato. Acha que algumas federações e clubes querem apenas preudicara CBD,
no momento da criação da
CBF.
Ele náo ficou até o final da
reunião e deixou ao diretor de
Futebol, André Richer, a responsabilidade de falar em nome da CBD. Mas lançou as
bases para o diálogo e a pacificaçâo. através da
convocação dos interessados
a dar sugestões que melhorem o Campeonato. Tudo. porém, lhe parece uma tentativa de pessoas interessadas na
criação da CBF, para tumultuar o Campeonato Nacional.
Dai sua intenção em cancelar
a competição se não for feita
a paz quinta-feira.
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DESVENDANDO OS MISTÉRIOS
DE SATURNO
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As primeiras fotos de
À esquerda, o planeta
outra foto, uma visão
aparece em virtude da
é um lugar maravilhoso e
tem um pouco de
tudo para todos.
SATURNO
O entusiasmo
de John Wolfe, chefe da equipe
técnica que acompanha a trajetória da sonda Pioneer-11, era o
mesmo em todos os outros cientistas que se movimentavam de
um lado para outro, ontem, no
Centro Espacial de Mountain
View, na Califórnia. Para todos
eles, mais uma etapa da missão
fora vencida. E de forma que
superava qualquer expectativa.
— Realmente a sonda está
funcionando melhor do que esperávamos — admitiu Wolfe.
Neste momento, ela já se afasta
dos anéis de Saturno, depois de
ter-nos enviado valiosas informações.
Uma dessas informações é a

descoberta de um novo anel circundando Saturno. Outra —
talvez ainda mais importante —
é a possível existência de uma
nova Lua, além de Titá. Os cientistas voltaram a afirmar que é
bem possível haver, no planeta,
alguma forma primitiva de
vida.
— Segundo dados colhidos
pela sonda nos últimos dias, nas
proximidades de Saturno há radiações apenas leves. Abaixo
dos anéis, essa radiação já não
existe, tal qual acontece nos
demais planetas do sistema solar—explicou Wolfe numa rápida entrevista coletiva.
Cinco fotografias do satélite
Titã revelaram outros dados
que os cientistas desconheciam.
Segundo sabem agora, Titã passa a ser a única lua com uma
atmosfera significativa, prova-

velmente de metano, com uma
estratosfera formada por uma
densa camada cor de laranja.
Em torno dessa lua, há camadas azuladas e outras que evidenciam constantes variações
de cor. Na opinião dos cientistas, isso indica que a atmosfera
deve ser heterogênea, mistura
de vários gases e moléculas. Outro dado: a temperatura dessa
atmosfera é um pouco mais elevada do que se supunha, chegando a mais de 100 graus centígrados.
— As causas desse intenso
calor emitido pelo centro do
planeta são complexas — explica um dos cientistas. Mas é provável que isso se deva, principalmente, à massa gasosa de
que se formou Saturno, mais a
energia que decorre de sua contínua contração gravitacional.
Um dia antes, a equipe de

cientistas não estava tão entusiasmada. Pelo contrário, havia
certo receio de que a missão
viesse a fracassar. A Pioneer-11,
com seus 250 quilos de peso,
atingira no sábado o ponto culmínante da missão iniciada no
dia 5 de abril de 1973, chegando
a apenas 20 mil quilômetros de
Saturno, distância realmente
pequena em termos espaciais.
encontro da sonda com as
nuvens que circundam o planeta era, contudo, temido pelos
cientistas:
O simples choque com
partículas cósmicas, numerosas
naquela zona periférica de Saturno, seria o bastante para destruir a sonda—explicava Wolfe,
depois de ser informado que a
Pioneer-11 já passara muito
perto de duas dessas partículas
e começava a atravessar as nuvens.
No domingo, porém, o perigo
já havia passado. A sonda atravessara Titã, órbita localizada a
milhão 200 mil quilômetros do
planeta, e remetera à Terra as
informações sobre
primeiras
''uma delgada
franja de
Ias localizada a cerca departícu3 mil
300 quilômetros atrás do bordo
externo dos anéis até agora conhecidos".
Quanto à possibilidade de
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EXCLUSIVO: Você jamais
vai encontrar algo parecido.
Um novo método criado,
desenvolvido e patenteado pelo
Esthetic Center. Para você.
RÁPIDO: Com apenas 10
minutos de tratamento você pode
perder até meio quilo por dia.
LOCALIZADO: Você só
emag rece onde real mente precisa
emagrecer. Pode ser nos quadris,
na cintura, nas coxas, etc.
DURADOURO: Enquanto
emagrece, enrijece os tecidos
do corpo. Isso garante que a
elegância que você conquistou
vai ser para sempre.
AGRADÁVEL: Ao contrário
dos métodos convencionais,
você obtém os melhores
resultados sem fome, sem
massagens, sem remédios.
SEGURO: Seu tratamento é
inteiramente dirigido e
acompanhado de perto por
nossos especialistas em estética.
GARANTIDO: Após o
tratamento, você tem consultas
grátis durante seis meses, para
se manter com o mesmo corpo
elegante e sadio.

*

^k

existência de uma nova lua —
diz Wolfe — ainda estamos em
dúvida. Pode tratar-se de uma
lua previamente identificada,
de uma lua de cuja existência já
se suspeitava, ou ainda de um
corpo celeste inteiramente
novo.
Os cientistas concordam que
Saturno com seus anéis é o mais
importante de todos os obstácuíos previstos para a rota da
Pioneer-11, nesses seis anos de
viagem. Até o momento—salvo
pequenos detalhes técnicos
contornados pela equipe do
Centro Espacial de Mountain
View — a missão tem-se realizado de forma perfeita. Isso desde
o início, quando a Pioneer-11 foi
lançada ao espaço na ogiva do
foguete Atlas-Centaure. Apenas
11 horas depois, já libertada de
seu estágio superior e a uma
velocidade de 50 mil quilômetros por hora, a sonda tutrapassava a linha orbital da lua terrestre. Na ocasião, os cientistas
previam para 5 de dezembro de
1974 (635 dias depois) a chegada
a Júpiter, primeira etapa da
missão.
No dia 30 de novembro de
1974, os cientistas reuniam a
imprensa para informar que a
Pioneer-11 cumpria sua rota,
aproximava-se de Júpiter e já

Perca 4 quilos
emlsemana.
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Saturno tiradas pela sonda espacial Pioneer-11.
e seus anéis, tendo acima o Titã, sua Lua. Na
mais próxima. A parte inferior do planeta não
interferência radioativa de uma tempestade solar
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Telefone já e marque uma
entrevista, inteiramente sem
compromisso.

esthetic center
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Todas as terças e quartas
a maior oferta de frutas,
legumes e verduras
fresquinhas como o orvalho
da manha, direto do campo,
tudo a menor preço.
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enviava fotos à Terra. Exatamente na data prevista, a sonda
passava incólume pelos cinturões de Júpiter e mandava novas fotos para o Centro Espacial
de Mountain View. Referindo-se
ao feito, Dr Carl Sagan, da Universidade de Cornell, dizia:
— Uma conquista notável,
de grande importância para a
História da humanidade.
A sonda, a uma velocidade
de 171 mil quilômetros por hora,
chegara a uma distância de 42
mil 700 quilômetros de Júpiter.
Confirmando os dados colhidos
um ano antes pela Pioneer-10,
acusava a existência de hidrogênio líquido no planeta e de
hélio e hidrogênio em sua atmosfera, o que tornava viável a
existência, ali, de algumas formas de vida primitiva.
Seguiu-se, então, a viagem
até Saturno, prevista para um
tempo de quase cinco anos. No
dia 16 de junho de 1975—quando atingia uma distância de 1
bilhão 191 mil milhões da Terra
— a sonda sofria aquilo que os
de
cientistas
"misterioso classificaram
desvio" em sua rota. Logo superado, porém A
partir de então, a longa trajetoria até Saturno foi cumprida
sem sustos. E dentro do tempo
previsto.
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Cartas
Dependência
Em 1960. publiquei o documentario Fumo, Vício que Mata e, em março de 1972, no Jornal Brasileiro de
Medicina, apresenti o trabalho Fu-'
mo é Toxicomania. Em ambos ficou
comprovada a dependência psíquica
do fumante à nicotina.
Somente em 1977 o Royal Colege
of Phisicians, de Londres, declarou
em seu relatório que existem evidências de uma "síndrome de abstinência de nicotina, caracterizada por um
desejo intenso de fumar, tensão, irritabilidade, nervosismo, depressão e
dificuldade de concentração, além
de queda da pressão arterial e do
número de pulsações, -constipação e
transtornos no sono.
O primeiro relatório do Governo
norte-americano sobre o rumo, em
1964, alegava que fumar não era vicio, porque não existiam sintomas
de abstinência, não se desenvolvia
tolerância e não produzia comportamento anti-social. O relatório Fumo
e Saúde, publicado nos Estados Unidos em 1979, mostra que o fumante
só não apresenta comportamento
anti-social porque os cigarros são
vendidos livremente, por preço baixissimo, levando-se em conta os males que causam. Quando o cigarro
não é encontrado, em tempo de guerra ou em presídios e hospitais, surge
um mercado negro do fumo, idêntico
ao da maconha, heroína, cocaína e
outras drogas e os dominados pelo
vício chegam a trocar jóias, objetos
de valor e até alimento por cigarros.
Ultimamente, vasta campanha
publicitária reconhece, implícitamente, os perigos do fumo. Quando o
cigarro é queimado, libertam-se dezenas de venenos, dentre os quais o
alcalóide, nicotina, monóxido de carbono e alcatrão, que são aspirados
pelo fumante ou inalados por aqueles que permanecem em ambientes
enfumaçados. A nicotina e o monóxido atuam sobre o sistema nervoso e
os aparelhos cardiovascular e respiratório e as glândulas endócrinas. O
alcatrão é responsável pela formação
de câncer.
Jerome Cohen, professor da Faculdade de Medicina Saint Louis, em
Missouri, concluiu, depois de examinar o sangue de 200 fumantes, que os
cigarros com filtro são mais perigosos dos que os comuns. O sangue dos
fumantes de cigarros com filtro apresentou 20% mais de monóxido de
carbono do que o dos que usam
cigarros sem filtro e 80% mais do que
o dos não fumantes.
George E. Moore, diretor do Roswell Park Memorial Institute, em
Búfalo, afirmou que em oito marcas
de cigarros com filtros testados, nenhuma protege o fumante dos males
causados pela nicotina e pelo monoxido de carbono sobre a circulação
do sangue, a pressão arterial, as coronárias, o sistema nervoso e as glândulas endócrinas. Outra üusão decone do uso dos cigarros longos.
Quando a nicotina é reduzida a 50%,
o cigarro deixa de agradar ao viciado, por perder as características.
Quando é fraco, o fumante fuma
duas ou três vezes mais.
Ami Rubin, professor da Harvard
Medicai School, constatou que,
quando o teor da nicotina do cigarro
é baixo, o fumante retém por mais
tempo a fumaça nos pulmões, a fim
de aumentar a quantidade de alçalóide. O médico Michael A. H. Russei, na publicação Drug Metabolism
Reviews, em 1978, afirmou que o
fumante que fuma um maço de cigarros por dia dá 200 tragadas e causa
73 mil impactos de nicotina no cérebro, por ano. Jorge Pachá — Rio de
Janeiro.
Comparações
Até quando vão continuar a aparecer os apologistas do "crescei e
multiplicai-vos"? Santa ingenuidade
ou simplesmente má fé do leitor R.
Rabelllo, que advoga um crescimento demográfico sem limites para nosso país, valendo-se da comparação
com a densidade populacional da
Holanda. Por que não fazer uma
comparação realista com os outros
"miséria absoluta", como
países da
índia, Indonésia, Peru, Equador, México, onde, como no Brasil, vegeta a
maior parte da população? Esses
analistas de gabinete precisam tomar maior contato com a realidade,
ver como vivem as milhares de famílias numerosas espalhadas pelas eidades e no campo. Já se foi o tempo
da escravatura, em que se incentivava a proliferação para proveito do
senhor de engenho. Hoje isto é sinonimo de aumento da marginalidade.
Os defensores do crescimento sem
limites não se espantam com os números oficiais, que estimam em 40%
os brasileiros em estado de miséria
absoluta.
Acham pouco. José R. Ribeiro —
Rio de Janeiro.
Reflexão
Tenho tomado conhecimento,
através do JB, da realização, de 29 a
31 de agosto, do lu. Simpósio Nacional de Assistência e Benefícios, e,
sendo profissional da área de Recursos Humanos, congratulo-me com os
promotores do mesmo, pela iniciativa ímpar de se levai- a plenário o
debate da problemática inerente às
prestações assistenciais ou pecuniárias proporcionadas ao trabalhador e
sua família.

O nível dos conferencistas convidados nos dá a certeza de que o
debate resultará, senão em soluções
imediatas, em maior conscientização
do difícil momento que atravessamos, quanto ao relacionamento empregador-empregado. As constantes
reivindicações de melhorias salariais
ensejam ao Governo e à iniciativa
privada maior reflexão sobre as reais
condições de vida dos trabalhadores
brasileiros e a possibilidade de uma
efetiva participação e integração à
empresa e à comunidade. Regina Lucia Nunes Cèa — Rio de Janeiro.
Estatização
Um dos aspectos mais calamitosos do nosso trânsito é o serviço de
ônibus. Dois males precisam ser
combatidos: a baixa qualidade dos
motoristas — obviamente conseqüência das condições de trabalho
que suportam — e a falta de unidade
das empresas.
Como soluções, proponho duas
alternativas: que o Sindicato dos
Motoristas fixe pisos salariais mais
altos e um máximo de quatro a seis
horas de trabalho por dia ou que o
Governo estatize o serviço de ônibus,
o que me parece a medida mais razoável, pois só traria benefícios a
todos. Os motoristas seriam mais
bem remunerados (não há lucro nesse sistema) e trabalhariam um numero de horas compatível com o ambiente de trabalho. (...) Os ônibus
poderiam ser padronizados por cores, o que acabaria com a poluição
visual que hoje impera ( há uma
linha, por exemplo, cuja pintura
mais parece um pote de margarina).
Por último, o órgão que controlaria os serviços seria constituído também de uma comissão formada por
um representante de cada bairro,
para que as linhas pudessem, em
última análise, atender à sua principai finalidade: serviço com fins públicos e não empresas com fins lucrativos. (...) Fernando Bello Rodrigues
de Freitas — Rio de Janeiro.
Soluções e

Televisão
^ -±s
O POEIRA
EM SUA
POLTRONA
Paulo Maia
A dez anos o homem pisou na
Lua. A respeito
desse fato público, notório e hisleo, um amigo meu tem
uma versão muito interessante. Na época, lembra ele, todas as emissoras de televisão,
pelo menos as sérias e com
recursos suficientes para o
pagamento de aluguel de um
satélite internacional, transmitiram a caminhada lenta,
gradual e sem gravidade dos
astronautas norteamericanos em solo lunar.
Ainda corriam os anos 60 e a
emissora de televisão que
guardava os resquícios de um
grande sucesso nacional era a
TV Record — Canal 7 — de
São Paulo, com seus festivais
de música popular. Pois bem,
esse amigo meu náo viu o
homem pisar na Lua, porque,
espectador fanático do Canal
7, esperou em váo o acontecimento: a TV Record transmitia uma entrevista da apresentadora Hebe Camargo
com o cantor Eduardo Araújo, então promissor remanescente da Jovem Guarda.
Aí, segundo a cronologia
própria desse amigo, sensível
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repórter político da imprensa
brasileira, começou a longa
história do fracasso da TV
Record e o período de absoluto monopólio de audiência da
Rede Globo de Televisão, gerada a partir daqui do Rio,
que logicamente mostrou a
fixação da bandeira estrelada
dos Estados Unidos em pleno
solo lunar. De qualquer maneira, não será apenas um
episódio gratuito como esse
que poderá definir as causas
da longa trajetória de sucesso
da TV Globo. Esses sucessos
surgiram a partir de um trabalho profissional de competência Indiscutível e se aflrmaram como uma linha própria de programação que,
mesmo sendo discutível a nível de qualidade estética, nâo
deixou de privilegiar a produçâo nacional, dando empregos (com bons salários, aliás)
a autores, diretores técnicos e
atores brasileiros, constantemente ameaçados de desemprego pela febre da Importação de programas enlatados.

11, daqui do Rio, consegue
manter, algum tempo, o segundo lugar de audiência,
sendo superada apenas pela
Globo, o que seria Inevitável.
Naturalmente, há uma distáncia muito grande entre os
índices obtidos pela primeira
colocada e os da segunda,
mas o fato é significativo por
dois motivos: as duas emissoras, coincidentemente sob
cort* role direto ou indireto do
apresentador de televisão Silvio Santos, conseguiram superar, quase sem gastar dinheiro nem queimar a massa
Dez anos depois da façanha encefálica de seus diretores
de Neil Armstrong e seus artísticos, as Redes Tupi e
companheiros, a TV Record Bandeirantes que têm invésde Sào Paulo volta à berlin- tido mais na busca do segunda, pois se anuncia, na im- do lugar; e ambas fazem proprensa, que ela, como sua as- paganda da utilização de vesociada, a TV-Stúdios, Canal lhos e empoeirados filmes
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norte-americanos ou Itálianos ("westerns-spaghetti")
como opçáo mais barata e
mais viável à programação
cara e própria do tipo da produzida pela Rede Globo e que
tenta ser imitada pela Tupi e
pela Bandeirante.
Essa vitória tem o lado positivo de mostrar que náo vai
ser fazendo um pastiche mais
barato da programação giobal que suas concorrentes
conseguirão qualquer êxito
nas implacáveis listas de audiência do IBOPE e, assim,
conseguir ocupar lugares
mais destacados na "mídia"
das grandes agências de publicidade do Brasil. A Record
e a TV-S estão fazendo alarde
seriamente de que seu segundo lugar foi obtido justamente porque ela oferece ao teles-

pectador uma programação
que não tem qualquer ügaçtVo
com o que a Globo tem a dar
a seu público Provaram entào que o exportador de televisão não se deixa enganar
facilmente com as copias mal
ajambradas do Padrão Globo
de Qualidade e que é necessár
rio lhe apresentar um tipo de
programa completamente diferente, capaz de ser uma opçâo para uma noite fria ou em
que, cansado, ele nâo quer
sair de casa.
m i
O problema da estratégiada Record e da TV-S sáo os
programas oferecidos. Graças ao trabalho profissional
da equipe montada por Walter Clark e hoje dirigida pelo
lendário Boni, a Globo conseguiu elevar o padrão de produção da televisão brasileira
a um nível tal que essa televisâo náo poderia mais se dar
ao luxo de ser apenas um
cinescópio interrompido para
os anúncios comerciais. Principalmente quando, no caso
da Record, por exemplo, esses filmes sáo do mais baixo
nível artístico, sendo exibidos normalmente nos cinemas do tipo que antigamente
era deflnido como "poeira". A
substituição de Tony Ramos,
Francisco Cuoco e Tarcísio
Meira por Jack Palance e
Giuliano Gemma deve ser entâo muito lamentada, no momento em que a televisão
brasileira se afirma internacionalmente, apesar de servir
de lição para os outros canais, que insistem, erradamente, em tentar adaptar as
soluções da Globo para suas
próprias realidades, menos
privilegiadas.

Cinema

retenções

A respeito da carta publicada na
edição do dia 13 de julho de 1979, sob
o título Respostas de Sempre, em
que o Sr Augusto A. Botelho reclama
quanto ao não recebimento dos valores referentes a dois reembolsos por
ele enviados a Brasília, esclareço que
o assunto teve sua solução final, tendo o reclamante recebido as importãncias relativas àqueles reembolsos, na agência de origem, nos dias 2
e 9 de agosto.
Houve, realmente, um atraso na
emissão do pagamento, porque os
certificados de postagem não foram
encaminhados no tempo devido à
Seção de Controle de Reembolsos,
não sendo possível relacionar as notificações de recebimento, o que provocou o impasse, gerando a reclamação do cliente, a quem, na oportunidade, transmitimos nossas deseulpas.
A respeito de nota publicada no
dia Io de agosto, informo que não foi
possível uma apuração concreta sobre a queixa da Sr8 Inge Leonhardt,
por se tratar de objeto simples, que
não deixa vestígios durante a tramitação nos Correios, o mesmo ocorrendo em relação à carta que teria
sido enviada à missivista por uma
companhia de previdência privada.
Pelo exame da sobrecarta fornecida pela reclamante constatou-se que
a mesma estava com o endereçamento incorreto, pois não constava o
número do apartamento. Como a entrega de correspondência em prédios
de apartamentos é feita na portaria,
é de se supor que a retenção tenha
ocorrido ali. Na mesma edição, a
carta Casos Idênticos, do Sr Ftancisco de Paula Elias, reclama da demora de recebimento de importâncias
relativas ao desembolso dos objetos
números 4 013 267 e 14 430. Determinei sindicâncias e, lamentavelmente,
foi verificado que, embora o reclamante não tenha mais qualquer importância a receber, cabe-lhe razão
em reclamar por essa falha de nosso
serviço, motivo por que a taxa de
reclamação que pagou lhe será restituída.
O JORNAL DO BRASIL, no dia
25 de junho, publicou, sob o título
Violação, carta de D Latira Maria
Guapindaia Nogueira, reclamando
do fato de uma correspondência postada no Rio de Janeiro para o exterior haver chegado ao destino violada. De forma radical, culpabiliza a
reclamante o Correio brasileiro pelo
cometimento da violação.
Procurada por um inspetor da
ECT em sua residência, ela esclareceu que escrevera para uma prima
que reside no Canadá, remetendo
junto à carta uma fita gravada e
lacrada e que a destinatária lhe comunicou haver recebido os objetos
dentro de um saco plástico, sem falta
do conteúdo, porém
Tudo faz crer que o recipiente
originariamente utilizado pela remetente se tenha dilacerado no atrito
com outros objetos e que algum dos
Correios por onde tenha tramitado
cuidadosamente recolheu o conteúdo no saco plástico. Adwaldo Cardoso Botto de Barros, presidente da
ECT — Rio de Janeiro.
A» cartas serão selecionadas para publicação no
todo ou em parte entre as que tiverem assinatura,
nome completo e legível e endereço que permita
confirmação prévia.

ACABOU

O aparecimento do Cinema-1 carioca repercutiu
em todo o Brasil, confirmando a potência do
Rio como deflagrador de inovações

O Paissandu, tabernáculo de Re9nais (A Guerra Acabou),
Godard e outros cineastas que
constituíram um culto na década de 60

REDESCOBRIR O CINEMA PARA O RIO
E/v Azeredo
presença do escritor, roteirista (ainda que
bissexto: A Extorsão; Relatorio de um Homem Casado) e ciné&lo Rubem Fonseca na presidência da
Fundação Rio, recémcriada com o objetivo de
"coordenar e executar
programas de incentivo às
manifestações artísticas e
culturais" e vinculada a
Secretaria Municipal de
Educação, acende a esperança de que, entre tantas
metas, a entidade inclua
também o cinema e consiga fazer florescer alguma
coisa no deserto quase
ininterrupto que constitui
o panorama da cultura einematográfica na capital
da produção brasileira de
filmes.
A carga de problemas
de uma cidade tão abalada pelas alterações de seu
status no mapa políticoadministrativo dispensa
adjetivos. Mas o aparecimento da Fundação Rio é
indicio de que se confirma
o compromisso assumido
pelo Prefeito Israel Klabin
logo no primeiro parágrafo do Plano de Ação Inte"Considerar todos
grada:
os assuntos afetos à vida
do habitante da Cidade do
Rio de Janeiro como de
peculiar interesse municipai, agindo onde for de
sua competência e promovendo gestões quando não
for, junto aos órgãos e entidades públicas e privadas, na defesa dos interesses da população". Entre
outras artes, manifestações culturais e diversões,
o cinema tem papel importante a ocupar em beneficio do nativo e do forasteiro. O forasteiro ou
turista só encontra aqui
duas grandes atrações: a
fiel orla marítima, dom da
natureza, e o fugaz carnavai. Tínhamos um Festivai Internacional de Cinema (, o FIF) que se extin-

guiu imperdoável e inexplicavelmente — assim como permanece inexplicável o fim e a não retomada
do Festival da Canção.
Lembro-me ao mesmo
tempo desses dois Festivais porque cinema e música popular andam muito
de braços dados. Se a bola
projetou Pele (sinônimo
de Brasil em qualquer lugar onde se faz referência
ao nosso país) e a música
popular Carmen Miranda,
Tom Jobim e outros, a
música — na trilha do einema — reforçou a penetração internacional de 31mes nacionais tâo diversos como O Cangaceiro
(que correu mundo com a
Mole Rendera), Dona Flor
e Seus Dois Maridos, e Orfeu Negro ou Orfeu do
Carnaval (este, brasileiro
nas qualidades, estrangeiro na maioria dos pontos
fracos e sob o prisma estritamente legal). No Rio
nasceu o cinema falado
brasileiro e através dos
musicais cinematográficos — da Cinédia, da
Atlântida — reforçava-se
nacionalmente a fusão da
imagem da antiga Cidade
Maravilhosa com a alegria
e as artes espontâneas do
carnaval.

Guanabara) náo pode ser
posto em dúvida quando
se fala nas primeiras vitórias do movimento CN. Finalmente, para esgotar o
essencial desse breve panorama (que náo se deteve no movimento da critica e do cineclubismo, ambos de valor óbvio), mesmo na condição de exCapital o Rio ainda reuniu
condições ideais para berço do Instituto Nacional
do Cinema, hoje extinto, e
de seu sucessor como órgão-chave da indústria einematográfica, a Embrafilme.
A importância do que a
Fundação Rio venha a fazer pelo cinema certamente escapará do âmbito

municipal, dadas as características de caixa de
ressonância que a cidade
possui. Sob esse aspecto,
basta lembrar o surto dos
cinemas de arte e a posterior difusão da idéia em
âmbito nacional. A propósito, pouco pesaria nas finanças da Fundação —
dadas as facilidades de
reembolso via bilheteria
— a criação de um Cinema
de Arte-Rio, em bases semelhantes às do National
Film Theatre de Londres,
ou aproximadas às do
American Film Institute
Theater, no Kennedy Center, Washington. Em um e
outro caso, beneficia-se o
lazer cultural sem que se
estabeleça concorrência

O Plano de Ação Integrada apresenta um ponto
especifico onde o filme deve ter um papel: o atendimento as necessidades de
ocupação da população
carente das zonas Norte e
Rural, em especial junto
aos jovens, a fim de diminuir o índice de delinqüência, com ênfase na
instalação de áreas de lazer. Cabe aqui lembrar a
importância do cinema
itinerante, em 16 milimetros, tâo apücado em paises com grande população
carente. Também não há
obstáculos reais à instalação de cinemas culturais/
educativos fixos, bitola 16
mm, ou cineclubes populares, com aproveitamento de horários ociosos em
dependências de escolas
publicas e outros prédios
da municipalidade.

¦ ¦ ¦
As primeiras imagens
cinematográficas do Brasil tiveram como tema a
Baia de Guanabara. Os
pioneiros do cinema-arte
brasileiro despontaram no
Rio ou foram por ele absorvidos, com exceção de
José Medina e de alguns
vultos regionais menores.
Aqui a artindústria firmou sua capital, inclusive
por ganhar impulso sem
as soluções de continuidade ocorridas em São PauIo. Aqui surgiu o Cinema
Novo, reforçado por jovens originários de outros
Estados, e o papel histórico da Comissão de Auxílio
à Indústria Cinematográfica (a CAIC do Estado da

com os cinemas comerciais. Em ambos os casos
a constituição de um quadro de cinéfilos contribuintes (sócios voluntá-.
rios do empreendimento)
funciona como importarate base de sustentação.
Aliás, com ramificações
de atividades culturais
também em Nova Iorque e
Los Angeles, o American'
Film Institute conta corri
perto de 100 mil associates — em sua maioria pessoas sem nenhuma relaçâo profissional com o einema, cinéfilos que pagam uma taxa anual modesta e, entre outros benefícios (sob forma de serviços informativos, etc), tèm
direito a adquirir a preços
reduzidos ingressos para
as projeções do AFI.

*£3àiçp—*
O fechamento do Novo Pax
liquidou o projeto do Centro Cultural
Cândido Mendes de integrar,
no mesmo prédio, salas para
projeção em 35 mm, 16 mm e Super-8

Vale registrar que é de
responsabilidade municipai a fiscalização das condições de higiene e segurança das casas de diversoes. Zelando por esses
dois itens, a Prefeitura puderia dar uma contribuição interessante à melhoria do paarão das sala*
exibidoras.

CADERNO B

ENERGIA SOLAR
UM NOVO
CAMPO DE EMPREGO
Nova Iorque — A energla solar pode ser um ponto brilhante no horizonte,
mas as oportunidades de
trabalho dela derivadas,
embora estejam aumentando, ainda nâo sâo tão
animadoras, Na opinião
do Sr Robert Chambers,
vice-presidente da AtlanCo., haverá
tic
"umaRichfield
firme e contínua taxa de crescimento de empregos no campo da energia solar", mas ele não
quis prever um rápido
crescimento.
Arco, uma grande companhia de petróleo integrada, é responsável pelo
pequeno empreendimento
solar chamado Arco Solar
Inc., e sua força de trabalho passou de oito para
200 empregados, uma indicaçào de que o campo

Contratempo
Convidado por Marilu e Ivo Pitanguy
para passar o domingo em Angra, na ilha
dos Porcos, o chef Paul Bocuse se viu impedido de atender ao convite. Chegou a ir até o
aeroporto de Jacarepaguá e embarcar no
bimotor dos anfitriões, mas a falta de teto
desconselhou o pouso na ilha.
Assim, de volta à Barra, já que estava a
meio caminho, a melhor alternativa foi uma
esticada até o Candido's, na Pedra de Guarátiba, onde Bocuse foi brindado com um
menu dégustation: casquinhas de siri, lulas,
mariscos, camarões, moqueca de frutos do
mar, lagostas e filés de linguado.
Ao final, diante da expectativa do pessoai da casa, deu a nota ao que acabara de
provar: 10. Com louvor.

está de fato crescendo,
apesar dos baixos índices.
O Sr Chambers prevê
oportunidades na próxima década para uma variedade ampla de pessoas
— engenheiros, vendedores, trabalhadores em indústrias e técnicos de reparos. Ele enfatiza que as
atividades de reparo poderiam ser muito boas daqui a alguns anos, porque
os sistemas de aproveitamento da energia solar,
precisarão ser revisados
com regularidade.
Diz ainda que as grandes companhias, provavelmente, comprarão as
ações das empresas pequenas que ainda náo tiverem capital suficiente
para crescer por si próprias.

.primeiro número
da sua assinatura do

^f

JORNAL DO BRASIL:

—'

264-6807

Com o fim do boicote, Liz Taylor poderá
aceitar o convite para presidir o júri do 4o
Festival de Cinema do Cairo, que começa no
próximo dia 17.
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História >da Música
5

O presidente do Flamengo, Sr Márcio
Braga, foi o primeiro a aplaudir a conduta
infantil do time rubro-negro no jogo disputadó no Pare des Princes contra o Paris SaintGermain.
Segundo ele, ao exibir-se como saltibancos de circo sem qualquer sentido de objetividade o time fez muito bem porque, afinal,
Paris é a Capital mundial do rebolado.
De acordo, em. relação a Paris. Só que da
próxima vez, em lugar de um time de futebol,
quem sabe deveria o Flamengo mandar a
Paris uma delegação do Clube de Samba do
João Nogueira, que anima as noites de sexta-feira da sede do Morro da Viúva?

Promovido pelo Centro
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Cultural Feminino
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JOÁO BETHENCOURT

MILTON MORAES

ANDRÉ VILLON
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TÂNIA SCHER

Casamento
no campo
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Tendo como cenário a Fazenda Sáo
José do Rio Claro, em São Paulo, onde
se instala o haras da família Paula
Machado, casaram-se no sábado Sônia
Racy e José de Paula Machado, ela,
linda, num modelo assinado por Manuel Lamarca. ele. impecável, numfraque curto com a etiqueta de Alberto
Marques.
Maria Cecília e Cândido Guinle de
Paula Machado, pais do noivo e anfitriôes do almoço que deu seqüência à
cerimônia religiosa, celebrada na capeIa da fazenda, fizeram uma festa perfeita combinando em doses precisas, como recomenda a tradição da família,
elegância, beleza e categoria.
O grupo de amigos que seguiu especialmente do Rio para assistir à cerimónia era composto, entre outros, por
Evinha e Baby Monteiro de Carvalho,
Candinha e Joaquim Guilherme da Silveira. Julietinha e Osvaldo Aranha Filho. Maritza e Robert Blocker, Adalgisa
e Joaquim Campos da Silva, Tisse e
Romualdo Pereira, as Sras Maria do
Carmo Borges, Lourdes Faria. Lia Neves da Rocha. Odete Padilha Gonçalves, os Srs Gilberto Chateaubriand
ique se deslocou de sua fazeiida em
Porto Ferreira), Jorge Guinle, José
Francisco Gouvèa Vieira, Joaquim Xavier da Silveira.
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CLEMENTINO FRACA NETO

Domingo
social
Tònia Carrero roubou a noite
de domingo mostrando-se de
corpo, beleza e talento inteiros
no palco da Maison de France
aos amigos e convidados que
convocou para a apresentação
especial da peça Teu Nome É
Mulher, que, pelo que se viu, é
espetáculo para ficar meses e
meses, até anos, em cartaz.
Bem embaladíssima, exibindo (ela e o elenco) figurinos assinados por Maria Roberto, responsável pela elegância em que
se desenvolve a movimentadíssima ação, Tònia, esfuziante como
sempre, foi, protagonista não
apenas do espetáculo no teatro
como, depois, dos drinks e souper que juntou no Hippopotamus um grupo do qual faziam
parte o Embaixador e Sra Hugo
Gouthier, Teresa Muniz e Aloísio
Salles, a Embaixatriz Glorinha
Paranaguá, Nelson Batista, Leopoldo Modesto Leal, além obviamente de Maria e Maurício Roberto e Isabel Guinle, irmã e
partner da figurinista na criação
dos modelos da peça.
Ocorreu domingo no Hippopotamus o que se pode chamar
de uma pororoca social, juntando-se aos convidados de Tònia os
convidados de Gisela e Ricardo
Amaral que recepcionavam com
drinks as jovens que participarão da festa da Glamour Girl.
Assim, engrossavam a relação de nomes conhecidos que
movimentaram a boite na noite
de domingo Carmem Mayrink
Veiga, com os filhos, Antònia e
Antenor, Guilherme Guimarães,
Sônia e Flávio Ramos, Teresinha

Início em 10 setembro. Curso Guimarães Rosa,
Av. 13 de Maio, 13/611. Inf. 12 às 20h.

CANECAO

ANUNCIA

A volta do espetáculo de maior sucesso da temporada.
Venha dançar como nos velhos tempos ao som da

THE GLENN MILLER ORCHESTRA
Faça já sua reserva.
l.a apresentação: dia 6
Serviço de bar e restaurante a partir das 20h.
Informações: 295-3044 ' 295-9796 * 295-1047
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CARMEM MAYRINK VEIGA

e Peco Muniz Freire, Teresinha e
Hildegardo Noronha. Yonita e
Luís Eduardo Guinle, Maria Lúcia Moura, Daniel Más, João Rezende, entre muitos outros, quase todos chegando da exclusiva
preview do filme Pretty Baby,
promovida na cabina do Méridien.
* * *
Sim, porque Lúcia e Harry
Stone também deram a sua contribuição à movimentação social
de domingo à noite servindo (na
tela) Brooke Shields. para uma
platéia de gourmets cinematográficos que incluía ainda os Ministros da desburocratizaçâo e
Marinha e Sras Hélio Beltrão e
Maximiano da Fonseca, os Cònsules da Argentina e EUA e Sras
Victor Garcia Peralta e John De
Witt. os casais Clementino Fraga
(filho e netoi, Álvaro Catão, Albino Avelar, José Alberto Gueiros,
Bernard Wattel, Jorge Piano,
Murilo Gondim, as Sras Josefina
Jordan, Teresa de Souza Campos, a Marquesa Carlota Cattaneo-Adomo.
Em seguida à projeção, num
ambiente armado ao lado da cabina que reproduzia a atmosfera
do filme — Nova Orleans, 1915 —
e com garçons vestidos a caráter,
reuniram-se todos para o jantar
à luz de velas.

CONTRAPONTO
Não será surpresa se o General
Afonso de Albuquerque Lima voltar à
vida pública.
Não será surpresa se o Sr Shigeaki
Ueki deixar a vida pública.

RODA-VIVA
A estréia de João Gilberto no Canecão já tem data marcada: 9 de outubro.
Uma exposição do maior interesse
artístico é a que o escultor Bruno Giorgi fará a partir do dia 11 na galeria de
arte de Anna Maria Niemeyer, no
Shopping Center da Gávea. A apresentação no catálogo e do crítico Jayme
Maurício.
Manuel Águeda Filho marcou para c
dia 30 próximo a inauguração de seu
Nino-Barramares.
De volta dos Estados Unidos, Bruno
Barreto. Trouxe na bagagem o contrato assinado para a filmagem de Areias
Negras (baseado em Riacho Doce, de
José Lins do Rego) com roteiro de Bo
Goldman (Um Estranho no Ninho).
O Hippopotamus será palco no dia
12 de um grande jantar em beneficio da
Barraca da Bahia na Feira da Providència.
Diana Brigida Persi seguindo para
a Suíça onde cursará a Leysin American Schools.
D Zoé Chagas Freitas é quem vai
inaugurar dia 7, no Riocentro, a Feira
de Utilidades Domésticas.
Jô Soares movimentou duplamente,
em carne e osso e depois exibindo um
filme do qual é produtor, diretor e
ator, O Pai do Povo, o simpático jantar
oferecido na casa da Joatinga por Ida e
Henrique Schiller Mayrink.
Elizabeth Vieira de Mello deixou a
direção de promoções do Caesar Park
Hotel.
A Problemática do Censo de 80 é o
tema da palestra que o ex-presidente
do IBGE, Isaac Kerstenestsky, fará
amanhã na ESG.
O Sr e Sra Antônio Marins Peixoto e
o Sr e Sra Anibal Uzeda de Oliveira
estão convidando para o casamento de
seus filhos Mareia e Carlos Eduardo,
dia 28 próximo, na igreja de São Francisco de Paula.
A galeria Funarte Macunaíma inaugura dia 6 às 18 horas a exposição de
desenhos de Zeldi Akerman.
O Cônsul britânico, Sr Stephen
Egerton. está convidando para almoço
no dia 14.

Haja dança

PORTUGUÊS / TÉCNICA DE REDAÇÃO

Regência: Jimmy. Henderson. Com Moonlight Serenaders

ALBERTO PEREZ

A Orquestra de Glenn Miller. que
está de volta ao Rio. está de agenda
cheia.
Apresenta duas tardes-dançantes
dias 7 e 8. respectivamente no Higino,
em Teresópolis, e no Quüandinha, em
Petrópolis: toca dias 6.7,8 e 9 mais 13.
14 e 15 no Canecáo. e mais uma noite
no late Clube
A febre de orquestras do passado
tem tudo para pegar.
Em novembro desembarca no Rio,
também com uma agenda movimentada, a orquestra de Tommy Dorsey.
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Troca-troca

UQUIDACX)
PRAGENTE^
DEFINOTRATQ
Direção do autor
cenário e figurinos de Tawfik

ESTRÉIA HOJE ÀS 21,15 HORAS
TEATRO MESBLA - RESERVAS: 242-4880
Uma realização: J.A. AYER PRODUÇÕES
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É possível que a chegada ao Brasil
do Sr Miguel Arraes. prevista inicialmente para o dia 16. sofra um adiamento de alguns dias.
Detectou-se a presença de nomes
pouco convenientes na lista de passageiros daquele vôo.
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Numa conversa informal com o americano Carleton Smith, secretário do júri que
escolhe o vencedor do Pritzker Architecture
Prize, foi possivel saber que o brasileiro
Oscar Niemeyer é considerado o principal
concorrente à versão 1980 do prêmio, o
maior já criado no campo da arquitetura.
Instituído no ano passado, o Pritzker foi
conferido pela primeira vez em junho último ao arquiteto americano Philip Joghson.
Se Oscar vier a ganhá-lo, receberá, além
do prêmio em dinheiro, 100 mil dólares, a
escultura Homenagem à Arquitetura, de
Henry Moore, avaliada em 80 mil dólares.

GF\TF "FINA" EM AÇÃO!

Rio de Janeiro, terça-feira, 4 de setembro de 1979
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MARIA LAVRA AVELAR

Liz Taylor caiu em desgraça no mundo
árabe há cinco anos, quando se descobriu
que costumava fazer vultosas doações financeiras a Israel.
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O Egito anunciou que retirou ontem a
atriz Elizabeth Taylor da lista negra de pessoas não gratas, liberando novamente seus
filmes para exibição em todo o país.
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A temporada de 1980 de Fórmula-1 guarda algumas grandes
surpresas no setor publicitário —
responsável por toda a movimentação financeira do circo.
O ano que vem, por exemplo,
marcará a saída de cena da Copersucar (já decidida), a entrada
em cena da Coca-Cola (provávelmente patrocinando Niki Lauda)
e a troca de patrocínio da Marlboro—ao que tudo indica endossando a escuderia do brasileiro
Emerson Fittipaldi.
Quem quiser despedir-se da
dobradinha FittipaldiCopersucar não deve perder o
Grande Prêmio do Canadá, em
outubro. Depois, nunca mais.
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Zózimo Barrozo do Amaral
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O SKATE
TAMBÉM
SOBE
LADEIRA
ladeira, chega a
fazer 40km por hora
no plano e com o
motor quente; tem
SOBE
20cm de largura (um
pouco maior que a do skate) e
autonomia de 40km com um
quarto de litro de gasolina
misturada a óleo para motor de
dois tempos.
O motoboarder, também
chamado de skate a motor,
nasceu há três meses nos
Estados Unidos, já está entre
nós, mas não será fabricado
aqui.
— O único skate a motor do
Brasil — esclarece Manoel
Urbano, um dos donos da Ala
Moana — custou cerca de Cr$ 7
mil lá nos estados Unidos, e só
foi liberado pela Alfândega, com
todas as taxas de importação
pagas, em razão do propósito de
aumentar o uso do skate. Ele
não vai ser fabricado no Brasil,
pois seu preço ficaria muito
caro: cerca de Cr$ 15 mil, mais
que o dobro do custo no
mercado americano.
Suas características são quase
as mesmas de qualquer outro
skate: mas a largura maior se
deve à necessidade de que seja
mais estável, devido ao peso do
motor atrás e à alta velocidade
alcançada na descida de
ladeiras.
O motoboarder tem força para
subir ladeiras não muito
íngremes. Sua tração é
transmitida do motor por uma
corrente. Não tem freio, o
controle da velocidade é feito
com um acelerador manual,
ligado ao motor por um cabo.
Periodicamente, o aparelho deve
ser totalmente desmontado para
limpeza.
Para diminuir as conseqüências
de uma queda, a Ala Moana
(galeria do Condor Largo do
Machado, loja 491 vende
capacetes por CrS 650 e par de
luvas ou joelheiras, por CrS 200.

Nascido há três meses
nos Estados Unidos, o
skate a motor faz 40km
por hora e custa
15 mil

FILANTROPIA,
"INDÚSTRIA" EM EXPANSÃO
CARLETON SMITH
OFERECE MILHÕES
DE DÓLARES
CANDIDATE-SE Oü
SUGIRA ALGUÉM
maior negocio
atualmente nos
Estados Unidos é
a filantropia, uma
poderosa indústria em expansão exercida através
de 86 mil fundações que movimentam anualmente 20 bilhões de dólares, quantia surpreendente, que
representa mais uma forma de as
empresas obterem deduções do
Imposto de Renda do que um estímulo às artes ou ciências. Por isso,
hospitais, museus, instituições
educacionais, filantrópicas ou beneficentes são o principal alvo de
grandes empresas.
Carleton Smith define-se como
um "consultor de empresas para
assuntos filantrópicos", e sua vinda ao Brasil prende-se exatamente a esta função, pois como presidente da Fundação de Prêmios
Internacionais ele percorre atualmente a America Latina onde,
através de contatos com estadistas, políticos, jornalisias. intelectuais e pessoas das mais variadas
áreas, procura possíveis indicações para prêmios em mais de 25
áreas divididas em quatro campos: ciências, artes, relações humanas e condições humanas.
Nos Estados Unidos, explica, a
crença na competição para ganhar dinheiro estende-se à competição entre organizações filantrópicas, e. por isso. quanto maior a
concorrência, maiores os benefícios. Se a quantia atual de 20
bilhões chega a surpreender, é
provável que no futuro o espanto
seja ainda maior.
— Filantropia é uma indústria
em expansão. A lei do Imposto de
Renda permite doações de até 5%
dos lucros da empresa, mas atualmente a maioria não contribui
com mais de lty. Se as empresas
doassem o máximo permitido,
cerca de 90 bilhões de dólares
anuais seriam destinados a premiar pessoas ou subvencionar instituiçòes.
Ainda criança. Carleton Smith
aprendeu com um velho advogado

uma lição preciosa que norteou
toda sua vida: nunca vender tempo, e sim vender idéias. Fiel a esse
princípio, que se ajustou como
uma luva a seu principal interesse
— pessoas — Carleton Smith percorre o mundo para conversar.
Pródigo em elogios, Carleton
Smith não economiza adjetivos
para referir-se a Alzira Vargas —
que reencontrava — e a Alceu
Amoroso Lima (que acabava de
conhecer). Sua agenda carioca incluía ainda encontros com Oscar
Niemeyer e Burle Marx. Remarkable, ao que parece, é sua palavra
preferida, e com ela assinala encontros que teve em Sâo Paulo
com Júlio Mesquita Neto, José
Mindlin, José Goldenberg, entre
outros. De currículo rico e variado, Mr Smith diz que teve ligações
com Kennedy e já se encontrou
com Carter (mostra fotografia: e,
antecedendo-se a qualquer inda"Mas não sou
gaçào, esclarece:
membro do Governo. Nem da
CIA."
Para apresentar-se, cita dois
grandes feitos: ter estabelecido o
maior prêmio de arquitetura no
mundo — o Pritzkir, concedido em
junho deste ano a Phillip Johnson,
no valor de 100 mil dólares, depois
de dois anos de estudos que teve
Oscar Niemeyer como finalista e
um anterior, de Jean Paul Getty,
concedido a Felipe Benevides. peruano especialista em conservação da vida animal.
Embora sua base de trabalho
seja os Estado Unidos. Carleton
Smith também atua junto a empresas européias para convenceias a dar prêmios, no que tem
encontrado alguama dificuldade,
admite.
— Os suíços, por exemplo,
acreditam muito mais no segredo
do que na publicidade, ao contrario dos americanos. Eles não gostam de ostentar riqueza ou bens
materiais, e muito suíços deixam
o Mercedes na garagem e vão trabalhar de Volkswagen. Por isso. é
difícil persuadi-los a fazer doações
para prêmios.
Sua filosofia de distribuição de
prêmios deverá atingir alguns milhões de dólares por ano, ainda
não sabe ao certo, pois o dinheiro
virá depois das indicações. Tratase de processo lento, pois tanto a
seleção dos nomes mo mundo inteiro) como a dos jurados consti-

tuem etapas que exigem a mais
alta perícia.
Teremos estrutura semelhante à dos Prêmios Nobel, e foi
justamente o Rei Gustavo quem
sugeriu a criação de prêmios paralelos, em áreas não cobertas pelas
indicações suecas.
Enquanto o Prêmio Nobel
enfatiza as ciências exatas, vamos
selecionar nomes fora desse esquema, preferimos os aspectos filosóficos ao prático. Qualquer assunto poderá ser premiado desde
que represente um pensamento
novo. Não faremos distinção de
credo, ideologia, ou política, será
uma escolha aristocrática feita
através de processo democrático.
Queremos premiar pessoas que
possam esclarecer o presente contribuindo para um futuro com
mais sabedoria.
O caçador de cabeças a serem
premiadas lembra que pessoas da
América Latina raramente foram
internacionalmente laureadas, e
que ele gostaria de modificar essa
tradição. Ex-crítico musical e autor de artigos esporádicos para a
revista World's Affair, Carleton
Smith dá uma deixa e diz que é
provável que um dos próximos
prêmios seja distribuído na área
de comunicação.
Está em estudos a criação de
um prêmio para esta área. náo em
termos de novos métodos de comunicaçào, mas sim no sentido de
melhorar a qualidade do que hoje
é considerado notícia. No filme
China Syndrome, afirma-se que
somente as coisas ruins sâo notícia. Gostaria que as coisas boas
também fossem. Discute-se muito
nos Estados Unidos se a televisão
é apenas um reflexo do que as
desejam, no espírito de
pessoas
"cada
que
pais tem a televisão
que merece". Acho que não é bem
assim, que, no final, o telespectador pode gostar do que recebe, e
náo perceber opção.
Afirmando ter mais interesse
nas semelhanças do que nas diferenças entre os países. Carleton
Smith ressalta um aspecto que
considera fundamental em quêstáo de prêmios:
Sem dúvida, há dinheiro em
mas
os escolhidos ganham
jogo.
também fama e muitas vezes po-

der, e ainda a oportunidade de
num determinado momento falar
à humanidade.
Nessa viagem para colher subsídios para doações futuras, Carieton Smith já esteve em Buenos
Aires, Santiago, Lima e. no Brasil,
em Iguaçu. São Paulo, Rio. Irá a
Brasília, Belém, Manaus, sempre
junto do filho Rafael, de 11 anos,
que acompanha o pai em absolutamente todos os encontros.
Simpático e caloroso, obviamente Carleton Smith náo poupa
elogios ao Brasil, que conheceu
pela primeira vez ainda no tempo
de Getúlio Vargas, e mais de perto
quando o Presidente era Juscelino
Kubitschek. Provavelmente por
desconhecer a palavra jeito, revêIa-se fascinado pelo que chama de
"capacidade de adaptação do brasileiro às mais diferentes situa"interessante
ções". Refere-se à
mistura de raças, a provável influència do clima que levaria o
brasileiro a conviver pacificamente de uma forma da qual americanos e europeus teriam muito a
aprender".
I'm crazy about people —
confessa e mostra o que tem de
muito precioso: o gordo passaporte, cujas folhas destinadas a carimbo de países diferentes têm
assinaturas das pessoas que mais
o impressionaram. Do Brasil, levará assinaturas de Alzira Vargas e
Alceu Amoroso Lima.
As autoridades são contra,
em todos os paises dizem que colecionar assinaturas em passaporte
é contra a lei. Náo me incomodo,
eu faço as minhas próprias leis.
E pede que dê um recado aos
brasileiros: se alguém tiver sugestoes interessantes de pessoas que
se destaquem, que escrevam para
ele. para Bement, Illinois, 61 813.
Aceita sugestões de nomes para
os seguintes campos: astronomia,
geologia e ciência da terra, matemática. ecologia, etnologia, engenharia, música, escultura, pintura, artes da representação, fotografia, filosofia, religião, história,
direito e justiça, educação, comunicaçáo. psicologia, arqueologia,
antropologia, serviços à humanidade, energia, alimentação, agricultura, zootecnia, câncer, invenções, poluição e população.

ARGAN, PREFEITO
MARXISTA
DE ROMA,
RENUNCIA HOJE
Araújo Netto
Corr«ipond*snte

OENTE e cansado, muito sugestionado pela última crise
de coronárias que teve em
julho passado, o professor,
critico e historiador de arte
Giulio Cario Argan promete demitir-se
hoje do cargo de Prefeito de Roma.
Para consumar essa demissão. Argan,
por todas as razoes um Prefeito de Roma
excepcional (primeiro náo democratacristão e primeiro marxista a governar a
Junta Administrativa da velha cidade, ê
um intelectual puro. de grande renome,
que nunca fez o jogo do.s grupos imobiliáriosi. pode contar com a resignação do
Partido que o elegeu, o Partido Comunista Italiano, que ate a semana passada
relutou em compreender e aceitar a sua
decisão.
"Quando o PCI me designou lem agosto de 19761 para essa função, adverti os
companheiros de que certamente não poderia levar até o fim o mandato i1981i",
recorda o professor Argan. que naquela
ocasião já temia o agravamento de seu
cardíaco.
quadro
¦'Hoje'' —
"mesmo
prossegue Argan —
sem qualquer motivo político, tenho dois
outros, e muito sérios, para antecipar
minha demissão. Em outubro deste ano
completarei 70 anos, idade limite para
exercer uma função publica, o que me
obrigará a aposentar-me como o professor, da Universidade de Roma. Se com
essa idade não posso ser proítüsor muito
menos posso continuar Prefeito. O segundo motivo, de maior peso. e o meu estado
de saúde. Ele não me permite a esperança
de chegar a 1981 com forças adequadas
para enfrentar as duras, dificílimas tarefas que o cargo de Prefeito impõe a qualquer um. Parece-me perfeitamente natural que um homem da minha idade não
possa e não deva expor a Junta Administrativa ao perigo de encontrar-se repentinamente diante da dificuldade de uma
sucessão imposta por causas de força
maior".
O raciocínio que orienta a atitude desse professor, sóbrio e iucido, diz tudo a
respeito do Prefeito que Roma hoje está
perdendo. Do dia de sua posse (9 de
agosto de 19761 ate este, de sua renúncia,
Giulio Cario Argan certamente nào foi
um administrador revolucionário, muito
menos um lider político e um chefe admi-

nistrativo de grande eficácia. Há poucos
dias, numa longa entrevista, ele voltou a
reconhecer que "infelizmente estou deixando a cidade como a encontrei: caótica
e suja. Náo foi possível quebrar essa nefasta tradição. Porque governar Roma
faz-se ainda mais difícil quando se quer
fazer as coisas com seriedade".
Nào e possível, entretanto, negar a
força e a importância do exemplo que
Argan ofereceu a Roma e a Itália nesses
três anos. Um exemplo que adquire dimensào concreta, matenaliza-se no exame dos balanços do Município de Roma.
Hoje saneados e equilibrados — quase
por um passe de mágica, quando se recorda que ate o inicio do ano passado Roma
devia a bancos nacionais e europeus cerca de 5 bilhões 200 milhões de dólares.
A falta de experiência e de intimidade
com as questões administrativas de Roma. que poderiam ter sido fatais para o
professor Argan. um homem que sempre
viveu entre os livros, que sempre confessou ter "estudado urbanismo mais como
higienista rio que como médico", que
sempre fez seus estudos gravitarem sobre
tema arte-cidade. foi compensada por
uma surpreendente habilidade diplomatica.
Porque outro talento que hoje todos
reconhecem no primeiro Prefeito marxista da Histona de Roma foi o de não ter
transformado sua presença no Palácio
Senatorial do Campidoglio em escândalo
poiitico. Nos últimos três anos poucos
romanos tiveram razões para recordar
que sua cidade era dominada e dirigida
por uma administração vermelha. O Vaticano e três Papas 'Paulo VI. João Paulo
e João Paulo II i nunca tiveram um
dialogo mais franco, cordial e correto com
um prefeito romano, como o que tiveram
com o professor Argan. Com o piemontès
que fez de Roma a sua cidade. Com o
ao título
intelectual que hoje renuncia
de Primeiro Cidadão Romano — voltando a sua biblioteca com várias frustrações e poucas esperanças.
Entre as frustrações, a maior de txxiM.
aquela de nào ter encontrado solução
para o problema da habitação. E a esperança — quase uma utopia, como o professor Argan reconhece -de ver um dia
o Cristianismo, que conseguiu persuadir
os homens a náo fazer o amor com as
mulheres, persuadir os romanos a náo
usar automóveis". Pelo menos no centro
histórico de sua cidade.
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Diana
Pequeno:
"Não canto
para o povo,
apesar de
cantar o
povo. Se o
fizesse,
estaria sendo
demagógica:
sou uma
pessoa que
não esquece
a classe de
que saiu, a
média"
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DIANA

MOSTRAR

PEQUENO

QUE

NÃO

VEIO

É

APENAS

"MAIS
UMA
Vivian Wyler
Pequeno tem um nome à sua altura: é
miúda, cabelos e olhos escuros, pele trigueira. Mas tem também — segundo já escreve? ram até especialistas dos mais rigorososDIANA
talento de sobra, nos seus 21 anos de idade
que lhe conferem pouca experiência e uma vontade
enorme de acertar, se lançar, fazer. Baiana de Salvador,
bairro de Nazaré, se apresenta pela primeira vez no Rio,
Tereza
em temporada que começa hoje, no Teatro
"mais uma
Raquel, sem medo de ser considerada
baiana" da nossa música popular:
Até agora não conseguiram me rotular, nem
público nem jornalistas que, inclusive, me cobram o
fato de não gravar os grandes medalhões. Mas acredito
que tenho argumento e conteúdo para não ser rotulavel. Não estou começando nova e já velha, entrando no
ciclo vicioso que muitos jovens não conseguem interromper. Venho coerente e sem respeitar nenhum mito,
admirando o trabalho de poucos. Gente como Fagner,
Dércio Marques, produtor dos meus discos, e o catingueiro Elomar.
O primeiro disco de Diana Pequeno foi lançado no
final do ano passado, o segundo já está a caminho.
Depois de casas cheias em Vitória e Sào Paulo, chega a
vez do Rio apreciar o seu trabalho.
Canto coisas de raiz. Folclore brasileiro, chileno,
russo, catalão. Não sou uma purista, não tenho o menor
preconceito contra misturar tendências, culturas. Pelo
contrário, acho isso muito sadio, desde que se respeite a
cultura à qual pertence a música cantada. Sou contra a
palavra latino, porque acho que é um conceito que
engloba o Brasil. Sou contra o modismo que faz todos
cantarem músicas latinas, mal. Não é porque uma
música é cantada em espanhol que o arranjo deva ser
ridículo, espanholito. Tenho visto verdadeiros assassí-
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Tárik de Souza
ANTORA, compositora, guitarrista com boa bagagem
teórica, a promissora Marina
Lima Correia mostrou no fim
de semana, no Teatro Ipanema, as músicas de seu LP de estréia,
Simples Como o Fogo, da WEA. Neste
ano de ampla, geral e irrestrita afirmaçáo musical feminina, Maria Lima faz
questão de proclamar sua condição de
band leader do grupo que com ela
subiu ao palco, constituído por Delamare (piano), Claudinho Infante (bateria), Paulo Soledade (baixo) e Vítor
(guitarra).
Por falar em band leader, um dos
mais originais e característicos, o pianista e também compositor (Fantasy,
Artistry in Rhythm, Eager Beaver)
Stanley Newcomb Kenton, o Stan Kenton, falecido semana passada em Hollywood, deixou extensa discografia, marcante comunhão do jazz com a música
erudita (Kenton Plays Wagner, Stan
Kenton Conducts the Los Angeles Neophonic Orchestra, Adventuves in Jazz).
No mercado nacional, porém, restam
apenas três de seus LPs em confortável
disponibilidade. São os volumes 2,19 e
24 da série Capitol Jazz Classics, respectivamente o histórico Artistry in
Jazz, Artistry in Rhythm e September
Song. Além de ter expandido consideravelmente as possibilidades orquestrais do idioma das big bands. o preciosista Kenton, acusado muitas vezes pelos ortodoxos de não estar mais fazendo
jazz, contribuiu para a valorização dos
ritmos latinos, através dos arranjos e
composições de Pete Rugolo e das presenças no elenco, entre outros, do trumpetista Chico AlVarez e do guitarrista
brasileiro Laurindo de Almeida.
Mais uma cantora assoma aos paicos e microfones. É a carioca de Ipanema que deseja ficar conhecida apenas
por Mariana e cujo primeiro disco chega às lojas este mês. No repertório,
desde logo congestionado por quatro
pot-pourris, Mariana ainda tem chances de cantar Em Paz com as Coisas da
Vida (Menescal — Paulo Coelho), Ciiime (Carlos Lyra), Recado (Gonzaguinha) e a Revelação, popularizada por
Fagner.
Com o objetivo de ampliar a penetração de seus contratados através de 1
mil 60 emissoras de rádio espalhadas

BAIANA"
n ios nesse sentido. Violeta Parra era uma mulher do
povo, simples. Atahualpa Yupanki tinha a vida na
viola, falava cantando, cantava falando. São pessoas
para serem cantadas com sentimento. Quando me
criticam como intérprete, geralmente falam da estudantezinha que fui, cheia de frescurinhas. Mas se enganam: para cantar o povo, me simplifico. Torno-me tão
simples quanto o que quero cantar. Porque respeito a
arte popular e quero tão-somente ser porta-voz dela,
sem modificá-la.
Em 1976 Diana entrou para a Universidade Federal
da Bahia para estudar Engenharia. Logo descobriu que
tinha feito uma escolha errada e se passou de armas e
bagagens para Sociologia.
Hoje não sei se continuo ou não. Não vejo ainda
como conciliar profissão e estudo. E estou começando a
pensar que a verdadeira Sociologia se aprende junto às
macacas de auditório, ao pessoal mais simples que vou
encontrando nas viagens e que não está preso a idéias
preconcebidas.
O começo da carreira é tão recente que Diana não
leva mais do que alguns segundos para resumi-lo.
Na época em que entrei para a universidade
entrou junto comigo toda uma safra de gente que fazia
música, promovia mostras de som, de composições,
fazia festivais quase toda semana, abertos não só a
estudantes como a operários, vagabundos, quem quisesse participar. Uma das músicas que eu cantava
então, vou gravar agora no meu próximo disco:Colina,
de Paula Souza. Tudo que eu escolhia era muito
emotivo, cantava mais porque gostava de minha própria voz. Hoje canto para transmitir uma certa informaçào cultural às pessoas. Em 1977 a RC A apareceu por lá
buscando artistas, sabe como é, as gravadores sempre
confiando nos talentos baianos. Entraram em contato
comigo, mas eu recusei o contrato. Vivia com meus
pais, tinha 19 anos, não precisava de dinheiro, só iria
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aceitar alguma coisa que fosse de acordo com minhas
idéias. Repertório, só o escolhido por mim. Nada de
trabalho novo descaracterizado no estúdio porque um
produtor qualquer gosta de reggae. Mais tarde entramos num acordo e veio o meu primeiro disco.
Cândido de Jesus, Elomar, adaptações folclóricas.
E de repente, Bob Dylan. Essa mistura que fez o
primeiro disco de Diana, provocou muitas críticas. Por
que Bob Dylan e, ainda por cima. traduzido mas, com o
refrão no original?
Não acho que se possa tirar o trabalho de um
artista pela crítica, geralmente purista, nacionalista e
outros istas mais. Essa mistura que eu fiz vou continuar
fazendo. Não sou nacionalista nem regionalista. Se
fosse, só estaria cantando Bahia. Nem canto para o
povo tampouco, apesar de cantar o povo. Se o fizesse,
estaria sendo demagógica. Sou uma pessoa que nâo
esquece a classe de que saiu. média, passando férias no
interior, estudando. Mas estudante que quando quis
fazer um trabalho mais sério teve de se embrenhar nas
coisas e se embrenhou. Não curto Bob Dylan especialmente, mas ninguém pode negar o poeta que ele é. Essa
música que canto no disco, Blowing in the wind, é
bonita. Gosto dela particularmente, por isso a cantei.
Por isso já a cantava há muito tempo.
Muitas cantoras atuais (e as há cada vez mais)
reclamam do parco repertório existente. Das "migalhas" que lhes sáo lançadas pelos compositores, transformados eles mesmos em intérpretes de suas obras.
Quem se queixa de que não tem repertório é
porque não olha à sua volta, não vê que em cada
esquina temos um compositor. Só pensa no comercial.
Agora mesmo recebi uma fita do Piauí, de uma mulher
chamada Maria da Inglaterra. Ela tem uns 80 anos, cria
galinhas e compõe como quem fala, sem instrumento
nem nada e com a pureza de um Luís Gonzaga. Sou
capaz de gravar um próximo disco com ela. Tem
também o José Maria Giroldo, um compositor que está
fazendo o maior sucesso na França interpretado pelo
Quila Payum, um grupo chileno exilado. Do Giroldo,
tem uma música que sempre serve de abertura para os
meus shows: Eterno como areia. Ele é uma pessoa
incrível vive em São Paulo, ensina Física. Agora o que
também acontece muito são os bons compositores
semidesconhecidos não quererem dar música a quem
eles acham que não faça um trabalho sério. É o caso do
Elomar, por exemplo, que já declarou até em entrevista
"quem
que dá música a quem está fazendo trabalho, a
nâo está, dou na cara".
O que Diana mais odeia na sua profissão é a
concorrência, inevitável, é o chamado "meio artístico"
não
que ela garante não existir, é o estrelismo que jura
admirar, o comercialismo de algumas músicas "feitas
para aproveitar o momento".
Eu faço uma seleção bastante infantil das músicas que canto: ou gosto ou não gosto. Trabalho com o
que é feito espontaneamente, não gosto do fabricado.
Acredito que o público se identifique com essa escolha,
e por isso goste, e por isso compre. Mas sobretudo
pretendo dar ao que faço continuidade, continuar trabalhando com Dércio e sem instrumentos elétricos. E
sem me furtar a participar de programas como o do
Chacrinha, Sílvio Santos, tampouco, pois são dos únicos veículos que existem para o artista que se está
lançando. Se eu estou de violão debaixo do braço, entro
num táxi, o motorista logo me pergunta se sou cantora,
e depois se apareço na televisão. No Nordeste isso
funciona na mesma base, quem não aparece na TV, não
enche show.
Arte para Diana Pequeno é sinônimo de "pedreira",
trabalho duro. Foi o que fez nos primeiros tempos de
seu cantar:
Eu entrava nas salas de aula dos cursinhos e
pedia licença para cantar dois números, única forma de
anunciar meu show. Os alunos riam. Depois de 50 salas
de aula visitadas no gogó, havia o show de noite, não
sem antes passar pela fase da farta distribuição de
folhetos nas portas dos bares. Hoje em dia a coisa não
mudou muito. Fiz sucesso em Sáo Paulo, mas também
fiz show para metalúrgicos, clubes pobres, tudo de
graça. Não respeito artista que faz gênero e se vende
fácil ao dinheiro, porque conheço gente que náo é
assim. Nâo quero ser assim.

D
DISCO
pelo país, a gravadora Polygram tem
produzido fitas com entrevistas dirigidas e discos promocionais mensais,
com entrevistas e scripts adaptáveis
aos programadores e locutores locais.
Há até um encarte-script, em duas vias,
uma para o apresentador e outra para o
operador de áudio, onde estão registradas as perguntas que devem ser feitas
pelo entrevistador e as deixas das respostas do entrevistado. Num desses
discos, dedicado a Chico Buarque, ouve-se o compositor responder por que,
na capa de seu último disco, aparece
sem bigode e também explicar por onde anda seu, assim digamos, sósia, o
desaparecido compositor Julinho da
Adelaide.
Em intensa divulgação de seu último LP, Essa Mulher, a cantora Elis
Regina começou semana passada a excursionar pelo país. Já cantou em Sorocaba, está agora em Piracicaba e entre
14 e 16 deste mês apresenta-se no
Anhembi da Capital paulista. Volta ao
interior do Estado, de lá segue a Porto
Alegre e depois atravessa a fronteira,
em novembro, para uma série de shows
na Argentina, onde enfrentará oposições por seu LP ter sido dedicado ao
pianista brasileiro Tenório Júnior, desaparecido há três anos naquele país.
Elis Regina volta ao Rio somente em
1980, sem lugar definido para apresentação. Está acompanhada de uma nova
banda, onde foram mantidos, da anterior, apenas o tecladista e arranjador
César Camargo Mariano e o guitarrista
e tecladista Crispim.
Com apenas metade dos CrS 60 mil
necessários para a prensagem de 1 mil
cópias de seu primeiro LP independente, a Banda da Santa, natural do bairro
de Santa Teresa, cumpre uma série de
espetáculos destinados a inteirar o débito. Trata-se de uma minicooperativa
formada por 12 músicos, autores e intérpretes de seu próprio material, sempre assinado coletivamente. Dia 16 próximo, a Banda da Santa participa da
Festa do Cineclube, um dia inteiro de
artes no Centro de Cultura de Santa
Teresa, incluindo músicas, poesia e
teatro.
Elomar, Dércio Marques. Chico
Maranhão, Papete e o português Zeca
Afonso, autores pouco programados em
nossos cardápios sonoros, constam do
espetáculo Novos Horizontes, de hoje
ao dia 9, no Terezão, onde a baiana
Diana Pequeno divulga seu primeiro

o

LP e prepara o próximo, a sair em
outubro. Coerente com seu intuito de
trilhar repertórios pouco explorados,
dos compositores de maior fama Diana
escalou apenas Geraldo Vandré, "que
deixou um caminho atualmente vazio,
que precisa ser continuado pelo jovens
intérpretes e compositores".
Afamado nos bastidores do disco
como perito em reedições e localização
de material histórico da música brasileira, o produtor Pedro Cruz prepara
uma montagem de raras interpretações
de Jacob do Bandolim, já tiradas de
catálogo. Dez Anos de Saudade (RCA)
comemora a ausência de Jacob, somando-se à série de espetáculos Tributos a
Jacob do Bandolim, criada e dirigida
por Hermíneo Bello de Carvalho. No
repertório, além das composições do
próprio instrumentista Buscapé, Rua
da Imperatriz e Vidinha boa), obrasprimas de Zequinha de Abreu (Branca),
Ernesto Nazareth (Odeon), Pixinguinha
(Proezas de Solon) e Ataulfo Alves (Ai
que Saudades da Amélia).
Com uma vendagem antecipada
de mais de 100 mil cópias, o novo LP de
Claras Nunes, Esperança, está nas lojas
puxado pela maciça execução radiofõnica das faixas Na Linha do mar, de
Paulinho da Viola, e Banho de Manjericão, de João Nogueira e Paulo César
Pinheiro. Esse novo repertório será
mostrado nos próximos dias no apropriado Cine Show de Madureira.
Com um bem cuidado LP (Odeon)
na praça, o saxofonista Vitor Assis Brasil seguiu para a Califórnia, a convite do
pai do bebop, Dizzy Gillespie, para participar do Festival de Jazz de Monterey.
Participa da noite intitulada Gillespie
& Friends, como único brasileiro presente, na noite de 15 de setembro.
Em farta ilustração fotográfica, onde contracena com o inconfiindível cineasta Zé do Caixão, a fera, com a bela
atriz Xuxa Lopes, o imprevisível artista
plástico Hélio Oiticica e o personagem
Satã, o compositor e cantor Zé Ramalho da Paraíba desempenha em seu
novo LP A Peleja do Diabo com o dono
do Céu. Na mesma entonação nordestina, igualmente produzido pelo eclético
Carlinhos Sion, a compositora e cantora Cátia de França espalha-se no seu 20
Palavras ao Redor do Sol. Ambos lançamentos substanciosos, voltaremos a
examiná-los, com maior minúcia.
Idealizada como ponto de encontro
dos mais variados ramos culturais, a
música representada por discos e recital de letristas, será inaugurada hoje a
Livraria Noa Noa, no Shopping Cassino
Atlântico, loja 301, às 20 horas.
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LTIVO, mas dócil à delicada
sabedoria feminina, Afonso
Arinos obedece às recomen•
dações de Anah. Ficará em
A Minas o tempo necessário,
até que condições econômicas mais
propícias o habilitem a constituir família. Anah ensina-lhe a arte de esperar. Arte difícil, apurada pelo amor,
que ordinariamente a desconhece,
mas que, no caso, é guardião de sua
vigência. E entre inquietação e serenidade, a correspondência ganha em
importância para substituir a presença dos dois. E possível mesmo que, se
permanecessem próximos um do ouIro, no Rio de Janeiro, náo se sentissem tão identificados e, principalmente, tão conhecedores da mutua
riqueza moral. A correspondência impos-lhes o grato dever de se analisarem e formarem uma linha geral de
comportamento que a futilidade inevitável da vida mundàna talvez náo
lhes permitisse estabelecer com tanta
nitidez e, ao mesmo tempo, com tanta
naturalidade.
Eles se entendem admiravelmente, mesmo quando parece náo se entenderem. Breves discussões fazem
parte do processo cognitivo: sondas
na profundidade do outro — um outro
mie aspiramos se integre no eu. De
Petrópolis ou do Rio, Anah lança
olhares longos sobre Belo Horizonte,
a casa habitada por Afonso, os amigos que o visitam ou que saem com
ele, seu dia-a-dia social: não quer vêlo enleado com as moças de lá. Em
Minas, Afonso, por sua vez, quer saber tudo da vida de Anah, vigiandolhe amorosamente companhias masculinas e femininas. Quando salta um
nome que teve participação, mínima
ue fosse, na vida sentimental de um
os dois, o outro quer saber tudo
muito explicadinho — e verifica que
não houve realmente nada. A dança,
o direito ou a conveniência de dançar, ocupam muitos passos da correspondência, de um e de outro lado. A
atitude perscrutadora de ambos vem
marcada de um sentimento de fidelidade absoluta, que exclui toda mesquinharia de ciúme egoístico. E Anah
de um incidente:
dizer, no
pode
"Nós dois temosfinal
razão".
Pode sorrir-se, hoje, do recato que
presidia a este caso de amor da Primeira República. Mas será um sorriso
de entemecimento e de pena. Pena
por se haver trocado em exuberância
e desmedida o que se cultivava em
finura de modos, expressões e costumes que caracterizavam, mais do que
tradição mundana, certa maneira íntima de ser, válorizadora da relação
homem-mulher. Não eram ingênuos
os Jovens daquela época. Eram mais
fiéis a um conceito apurado de vida,
se assim me posso exprimir. Se esse
sentido, hoje, está proscrito ou empalidece, não será por culpa dos jovens,
sob a pressão de um inundo em pánico, que espera o apocalipse na próxima semana, e procura esgotar de um
sorvo o licor da vida.
Li, delicado e riostálgico (oh, a
claridade que os velhos tempos conservam dentro da gente, aquele viço
de uma idade em que tudo era desçoberta e revelação) o romance epistolar de Afonso e Anah. encontrei nele a
explicação profunda de uma vida pública que vem honrando a paisagem
cultural do Brasil. Meu amigo Afonso
Arinos, muito embora toda a força e
sedução do seu talento, e a copiosa
instrumentação do seu saber humanístico e político, náo teria sido o
notável homem de Estado que é, se
náo contasse à sua direita com o
ponderado, lúcido e cristalino espírito de Anah Rodrigues Alves Pereira
de Melo Franco, sob cujo signo estelar
a carreira do marido se foi construiudo. De Anah recebeu a compreensão,
a dedicação total, o conselho na sombra e no perigo, a crítica, o aplauso, a
presença — essa presença que ele já
sentia, aos vinte e poucos anos de
idade, em Belo Horizonte, na solidão
do quarto: "Já me acostumei a pensar
em você de tal modo que há sempre,
no fundo de mim, uma espécie de
presença inconsciente."
Ainda há casamentos perfeitos,
não obstante o numeroso exemplário
contemporâneo que parece atestar a
ruína dessa instituição, a meu ver
mais espiritual do que jurídica ou
adstrita a confissões religiosas e fórmulas cartoriais. Aí está o casamento
de Anah e de Afonso, como símbolo de
união de seres não necessariamente
semelhantes, mas afinados á maneira
de flauta e piano que se enlaçam para
a execucão de um acorde sublime.
Eu aisse sublime, e náo me arrependo. Afonso e Anah, em cartas admiráveis de pureza e verdade, tornadas públicas depois de mais de meio
século, ensinam como o amor sabe
traçar os caminhos que levam á unidaae, esta suprema vitória sobre as
contingências e limitações áa natureza humana.
Carlos Drummond de Andrade
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Lynn-Holly Johnson em Castelos de Gelo, de Donald Wrye:
melodrama envolvendo uma campeã de patinação, que sofre um
acidente, e sua tentativa de voltar à vida normal

Estréias
007 CONTRA O FOGUETE DA MORTE
(Moonraker), de Lewis Gilbert, Com Roger
Moore, Lois Chiles, Richard Kiel e Michael
Lonsdale. Rian (Av. Atlântica, 2 964 — 2366114), América (Rua Conde de Bonfim, 334
248-4519), Santa Alice (Rua Barão de
Bom Retiro, 1 095 — 201-1299), São Luiz
Rua Machado de Assis, 74 — 225-7679),
Olaria: 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Odeon
(Praça Mahatma Gandhi, 2 — 222-1508): de
2o c 5o, às llh30m, Uh, 16h30m, 19h,
21h30m; 6o a domingo, a partir das 14h,
Capri (Rua Voluntários da Pátria, 88.— 2267101): 16h30m, 19h, 21h30m (14 anos). A
lia. aventura cinematográfica de James
Bond, que, além de umo viagem cósmica,
vive fantásticas proezas em Veneza, Paris,
Rio, cataratas do Iguaçu e Floresta Amazónica. Produção americana.
CASTELOS DE GELO (Ice Castles), de Donald
Wrye. Com Lynn-Holly Johnson, Robby Ben-'
son, Colleen Dewhurst, Tom Skerritt e Jennifer Warren. Cinema-1 (Av. Prado Júnior, 281
275-4546), Cinema-3 (Rua Conde de
Bonfim, 229), Lido-2 (Praia do Flamengo, 72
.— 245-8904), Art-Méier (Rua Silva Rabelo,
20 — 249-4544): de 2o a 5°, às 15h,
17hl5m, 19h30m, 21h45m. 6C a domingo,
15h40m,
17h50m,
20h,
13h30m,
às
22hl0m. Ilha Autocine-1 (Praia de São Bento
Ilha do Governador): 20h30m, 22h30m.
Jacarepaguá Autocine-1 (Rua Cândido Benício, 2 973 — 392-6186): 18h30m, 20h30m,
22h30m (livre). Drama sentimental: campeã
de patinação no gelo fica cega em acidente,
contando o amor do namorado e a dedicação
da família para tentar voltar à vida normal.
Produção americana.
40 GRAUS DE SEXO E CONFUSÃO (Sex With
a Smile), de Sérgio Martino. Com Marty
Feldman, Edwige Fenech e Sydne Rome.
Studio-Catete (Rua do Catete, 228), Cinema2 (Rua Raul Pompéia, 102 — 247-8900):
14h, lóh, 18h, 20h, 22h. Stúdio-Tijuca (Rua
Desembargador Isidro, 10 — 268-6014),
Méier (Av. Amaro Cavalcanti, 105 — 2291222) 15h, 17h, 19h, 21h(18anos). Comedia de pretensão erótica, com vários episódios desenvolvendo histórias autônomas.
Produção italiana.

Continuações
•**
O CASO CLÁUDIA(brpsileiro), de Miguel
Borges. Com Kátia D'Angeio, Jonas Bloch,
Roberto Bonfim, Cláudio Corrêa e Castro,
Carlos Eduardo Dolabella, Luiz Armando
Queiroz, Rogério Fróes e Nuno Leal Maia.
Metro-Boavista (Rua do Passeio, 62 — 2226490), Condor-Copacabana (Rua Figueiredo
Magalhães, 286 — 255-2610), CondorLargo do Machado (Largo do Machado, 29 —
245-7374): 14h, lóh. 18h, 20h, 22h. Baronesa (Ruo Cândido Benício, 1747 — 3905745): 15h, 17h, 19h, 21 h. Vitória (Rua
Senador Dontas, 45 — 242-9020), Copacabana (Av. Copacabana, 801 - 255-0953),
Caruso (Av. Copacabana. 1326 — 2273544), Leblon-2(Av. Ataufc de Paiva, 391 —
287-7805), Ópera-! (Praia de Botafogo, 340
— 246-7705), Carioca (Rua Conde de Bonfim, 338 — 228-8178):13h20m, 15h30m,
17h40m, 19h50m, 22h. Veneza (Av. Pasteur, 184 — 226-5843), Comodoro (Rua
Haddock Lobo, 145 — 264-2025): 15h30m,
17h40m, I9h50m, 22h. Imperalor (Rua Dias
da Cruz, 170 — 249-7982), Rosário (Rua
Leopoldina Rego, 52 — 230-1889): 14h50m,
17h, 19hl0m, 21h20m. Madureira-1 (Rua
Dagmar da Fonseca, 54 — 390-2338):
17h20m,
13hl0m,
19h25m,
15h!5m,
!9h25m, 21h30m. Até quinto no Caruso,
Veneza e Comodoro (18 anos). Baseado em
dodos e informações do livro Por que Cláudia Lessin Vai Morrer, de Valério Memel, o
filme aborda ocasoCiáudia Lessm Rodrigues
através de um detetive (Roberto Bonfim) e
um repórter (Carlos Eduardo Dolabella) empenhados no combate ao tráfico de drogas,
ao mesmo tempo em que apresenta o história de Flávia (Kátia D'Ãngelo), uma garoto
também envolvida com traficantes.

**•
NÃO HÁ FUMAÇA SEM FOGO (II n'y a Pas
de Fume Sans Feu), de André Cayatte. Com
Annie Girardot, Mireille Darc, Bernard Bresson, Marc Michel, Paul Amiot e Micheline
Boudet. Studio-Paissandu (Rua Senador Ver— 265-4563): !9h, 21h30m (18
gueiro, 35
anos). Produção francesa do mesmo diretor
de Morrer de Amor. Para eliminar um concorrente durante campanha política, um candidato (André Falcon) resolve chantagear o
adversário (Bernard Fresson) divulgando fotos comprometedoras de sua mulher (Annie
Girardot).

***
ó*STN — O 8o PASSAGEIRO (Alien), de
Bidley Scott. Com Tom Skerritt, Sigourney
Weaver, Veronico Cartwright, Harry Dean
Stanton, John Hurt, Ian Holm e Yaphet Kotto.
Palácio (Rua do Passeio, 38 — 222-0838),

FESTIVAL DOS MELHORES — Hoje: Providence (Providence), de Alain Resnois. Com
Dirk Bogarde, Ellen Burstyn, John Gielgud,
David Warner e Elaine Stnch. Scala (Praia de
Botafogo, 320 — 246-7218):
13h20m,
15h30m, 17h40m, 19h50m, 22h (18 anos).
Baseado em um roteiro de David Marcer. Em
sua mansão — Providence — onde aguarda
a morte, um escritor septuagenário atenua os
sofrimentos com fartas doses de imaginação
e de seu vinho favorito. A maioria das
imagens reflete o romance que ele imagina
(e sabe que jamais editará), na qual, a
princípio, parece vítima de um complô da
família e, depois, manipula os dois filhos
Claud e Kevin, sua nora Sônio, e a imaginaria amante de Claud, que tem estranha
semelhança com suo esposo suicida. Como
em Marienbad e outros fi I mes seus, o ei neasta Resnais volta o desenvolver um universo
mental, a mesclar passado, presente e futuro, imagens oníricas e projeções de desejos.
Produção francesa na versão original, que é
falada em inglês.

Roxy (Av. Copacabana, 945 — 236-6245),
Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 422 — 2884999): 14h, 16h30m, 19h, 21h30m. Astor
(Rua Ministro Edgar Romero, 236): lóh,
18h30m, 21 h (14 anos). Ficção científica com
uma história de mistério, suspense e terror.
A espaçonave Nostromo viaja à procura de
planetas desconhecidos, onde possam existir
fontes energéticas para suprimento da Terra,
levando a reboque usinas de tratamento de
combustíveis. Atraídos por sinais estranhos
descobrem uma nave habitada por um ser
indefinível, que assume múltiplas formas —
inimigo aparentemente imbatível. Superprodução americana, segundo longa-metragem
do diretor de Os Duelistas.

• •*
DETETIVE DESASTRADO (Cheap Detective),
de Robert Moore. Com Peter Falk, AnnMargret, Eileen Brennan, Sid Caesar, Stockard Chanmng, Marsha Mason, Dom DeLouise, Louise Fletcher, John Houseman e Madeline Kahn. Jóia (Av. Copacabana, 680 —
237-4714): 14h, lóh, 18h, 20h, 22h (10
anos). Comédia escrita pelo teatrólogo Neil
"afetuosa
Simon e apresentada como
parodia dos legendários filmes de detetives particulares dos anos 40". Entre as pretensões de
humor, intriga e nostalgia, Peter Falk dá sua
versão meio iunática da figura de Humphrey
Bogart e dos heróis que este viveu em
Casablanca, Relíquia Macabra, Á Beira do
Abismo e outros filmes célebres. Produção
americana.

***
O CAMPEÃO (The Champ), de Franco Zefirelli. Com Jon Voight, Faye Dunaway, Ricky
Schroder, Jack Warden, Arthur Hill e Strother
Martin. Leblon-1. (Av. Ataulfo de Paiva, 391
— 287-4524), Ópera-2 (Praia de Botafogo,
340 — 246-7705): 14h, 16h30m, 19h,
21h30m. Madureira-2 (Rua Dagmar da Fonseco, 54 — 390-2338): 13h45m, 16hl5m,
18h45m, 21hl5m. Palácio (Campo Grande):
lóh, 18h30m, 21 h. No Leblon-1 a cópia é
em 70mm com seis faixas de som estereofônico (livre). Melodrama americano. Refilmagem de um clássico de King Vidor, realizado
em 1931, com Wallace Beery e Jackie Cooper nos papéis agora interpretados por Jon
Voight e Ricky Schroder. Na historio — um
divórcio — a mãe (Faye Dunaway) abandona o filho com o marido e anos mais torde
quer recuperar o menino.

•*•

INQUIETAÇÕES DE UMA MULHER CASADA
(brasileiro), de Alberto Salva. Com Denise
Bandeira, Otávio Augusto, Nuno Leal Maia,
Miguel Oniga, Jonas Bloch e Imara Reis.
Roma-Bruni (Rua Visconde de Pirajá, 371 —
287-9994), Bruni-Copacabana (Rua Barata
15h30m,
Ribeiro,
502 — 255-2908):
17h30m, 19h30, 21h30m (18 anos). Conflitos entre um próspero advogado e sua mulher — um casal da classe média. O reencontro da mulher com um ex-namorado e excompanheiro de lutas políticos precipita a
dissolução do casamento,

***
CANUDOS (brasileiro), documentário de longa metragem de Ipoiuca Pontes. Narração de
Walmor Chagas. Bruni-Tijuca (Ruo Conde de
Bonfim,
15h30m
379 — 268-2325):
17h30m, 19h30m, 21h30m. Cine-ShowMadureira (Rua Carolina Machado, 542): 13h,
15h, 17h, 19h, 21 h. Fluminense (Campo de
São Cristóvão, 105 — 228-1804): 14h,
17h30m, 21 h. Programa complementar no
Fluminense: A Guerra dos Botões (livre).
Segundo o diretor, "o filme parte do testemunho do sertão de Canudos, hoje, e procura
reconstituir a ação de Antônio Conselheiro e
do seu povo". Apoiado em depoimentos
especialmente colhidos, filmagens no local
dos ocontecimentos, material iconográfico.

A GRANDE BATALHA (The Biggest Battle),
de Umberto Lenzi. Com Henry Fondo, Giulianno Gemma, John Huston, Helmut Berger,
Samantha Eggar, Stacy Keach e Ray Lovelock. Pathé (Praça Floriano, 45 — 224-6720):
de 2= a 6o, às 12h, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h.
Sábado e domingo, a partir das l4h. ArtCopacabana (Av. Copacabana, 759 — 2354895), Art-Tijuca (Rua Conde de Bonfim, 405
288-6898), Art-Madureira (Shopping
Center de Madureira), Rio-Sul (Rua Marquês
de São Vicente, 52 — 274-4532), Paratodos
(Rua Arquias Cordeiro, 350 — 281-3628):
I4h, lóh, 18h, 20h, 22h(14anos). Trêsanos
antes de explodir a II Guerra Mundial,
membros das delegações internacionais, presentes aos Jogos Olímpicos de Berlim, tornam-se amigos e mais tarde seus destinos
voltam a se cruzar, desta vez em campos de
batalha opostos.
MANÍACO POR MENINAS VIRGENS (brasileiro), sem indicação de diretor. Com Sebastião
Pereira e Liza Linz. Plaza (Rua do Passeio, 78
222-1097): de 2= a 5°, às 10h20m, 12h,
13h40m, 15h20m, 17h, 18h40m, 20h20m,
22h. 6= a domingo, a partir das 13h40m(18
anos).

UM HOMEM SEM IMPORTÂNCIA (brasileiro),
de Alberto Salva. Com Oduvaldo Viana
Filho, Glauce Rocha, Rafael de Carvalho,
Licia Magna, D'Artgnan Melo, Dita Corte Real
e Célio de Barros. Ricamar (Av. Copacabana,
360 — 237-9932): 15h20m, 17h, 18h40m,
20h20m, 22h (18 anos). As dificuldades de
um personagem de escassas qualificações
para emprego e que enfrenta a solidão e a
falta de solidariedade humana da grande
cidade. Em preto e branco

**•
SUPERMAN — O FILME (Superman —The
Movie), de Richard Donner. Com Morlon
Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve,
Ned Beatty, Jackie Cooper, Glenn Ford e
Trevor Howard. Lido-1 (Praia do Flamengo,
72 — 245-8904):
13h30m,
lóhlOm,
18h50m, 21h30m (livre). Superprodução
americano noestiiodas histórias em quadrinhos tradicionais. Originário de um planeta
desaparecido, Clark Kent, o Super-Homem,
chega à Terra menino, enfrento os problemas de adaptar seus poderes incríveis no
novo habitat e toma a defesa do bem,
enfrentando o arquivilão Lex Luthor. Roteiro
baseado em história de Mário Puzzo, inspirado no clássico personagem do gênero. Oscar
para Efeitos Especiais.

O DESTINO DO POSEIDON (The Poseidon
Adventure), de Ronold Neame. Com Gene
Hackman, Ernest Borgnine e Red Buttons.
Coral (Praia de Botafogo, 316 — 246-7218),
Tijuca-Palace (Rua Conde de Bonfim, 214 —
228-4610), Vitória (Bangu): 14h30m, amanha. 19hl0m, 21h30m. No Vitória até quarto. A partir de domingo no Cisne (14 anos).
Um naufrágio e o drama de um punhado de
personagens em busco de salvação. Produção americana.

O SEGREDO DE UMA PROMESSA (The Promise), de Gilbert Cates. Com Kathleen Quintlan, Stephen Collins, Beotrice Straight, Lourence Luckinbill e William Price. Rio-Sul (Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 274-4532):
14h, lóh, 18h, 20, 22h (livre). Jovens universítários juram amor eterno. A mãe (rica)
do rapaz se opõe ao casamento e, ao ocorrer
um acidente com os apaixonados, tenta
comprar a submissão do jovem propondo
pagara cirurgia plástica de que esta necessita. Produção americana.
OPERAÇÃO DRAGÃO (Enter the Dragon), de
Robert Couse. Com Bruce Lee, John Saxon,
Anna Capri e Bom Wolls. Programa complementor: Shoo Lin, o Imbatível. Rex (Rua
Álvaro Alvim, 33 — 222-6327): de 2o a 5o,
ósl2h, 15h55m, 19h50m. Sexta a domingo,
às 13h50m, 17h45m, 20h (18 anos).
ENCONTRO DE CASAIS (Hochzertsnacht Report), de Humbert Frank. Com Michael
Maier, Cristiani Blanc, Brigitte Goebel e Eva
Czemerys. Programa complementar: Bruce
Lee e Shao Lin contra o Kung Fu Chinês. Orly
(Rua Alcindo Guanabara, 21): de 2o a 5o, às
lOh, 12h55m, 15h50m, 18h45m, 20h35m.
Sexta a domingo, a partir das 12h55m (18
anos).
BRUCE LEE E SHAO LIN CONTRA O KUNG FU
CHINÊS (Bruce e Shao Lin Kung Fu), de
Alberto Golango. Com Bruce Lee, Kong Tau e
Nelson Lee. Programa complementar: Encontro de Casais. Orly (Rua Alcindo Guanabara,
21): de 2o a 5°, às lOh, 12h55m, 15h50m,
18h45m, 20h35m. Sexta a domingo, a partir
das 12h55m (18 anos).

DRIVE-IN
**
GOLPE SUJO (Foul Play), de Colin Higgins.
Com Goldie Hawn, Chevy Chase, Burgess
Meredith, Rachel Roberts e F.ugene Roche.
Lagoa Drive-ln (Av. Borges de Medeiros,
1426 — 274-7999): 20h, 22h30m (14 anos).
Comédio dramática americana. Um complô
é armado para assassinar o Papa Pio XIII, a
partir de uma suposta visita que o prelado
foria a San Francisco. O arcebispo desta
cidade é assassinado em sua residência. A
partir dai. suspense e situações cômicas se
entrelaçam em perseguições, ossassinios e
seqüestras, que têm como pivô Goldie Hawn
e seu namorado Chevy Chase.
CASTELOS DE GELO — Ilha Autocine:
20h30m, 22h30m. Jacarepaguá Autocine-1:
18h30m, 20h30m, 22h30m (livre). Ver em
Estréias.

MATINÊS
O MILAGRE, O PODER DA FÉ — Studio
Paissandu: 15h, 17h (livre).

NITERÓI
ART-UFF — Castelos de Gelo, com LynnHolly Johnson. As 15h, 17hl5m, 19h30m,
21h45m(iivre). Atedommgo.
ALAMEDA (Aiameaa São Booventura, 553
— 718-6866) — 007 Contra o Foguete da
Morte, com Roger Moore. As 14h, 16h30m,
19h, 21h30m (14 anos). Ate aomingo.
BRASIL (Rua General Castnoto, 487) — O
Expresso da Meia-Noite, com Brad Davis. As
lóh, 18h30m, 21h (18 anos). Último dia.

***

BOM

*•

REGULAR

*

RUIM

CENTRAL (Rua Visconde do Rio Branco, 455
718-3807) — O Campeão, com Jon
Voight. Às 14h, 16h30m, 19h, 21h30m
(livre). Até domingo.
CINEMA-1 (Rua Moreira César, 211 — 7111405) — As Férias do Sr Hulot, com Jacques
Tati.
Às
13h40m,
15h45m,
17h50m,
19h55m, 22h (livre). Até domingo.
CENTER (Rua General Moreira César, 265, —
711-6909) — O Caso Cláudia, com Kátia
D'Angelo. Às 13h20m, 15h30m, 17h40m,
19h50m, 22h (18 anos). Até domingo.
ÉDEN (Rua Visconde do Rio Branco, 295 —
718-6285) — As Feras do Kung Fu, com John
15h45m,
17h50m,
13h40m,
Às
Liu.
19h55m, 22h (14 anos). Último dia.
ICARAÍ (Praia de Icaraí, 161 —718-3346) —
007 Contra o Foguete da Morte, com Roger
Moore. Às 14h, 16h30m, 19h, 21h30m (14
anos). Até domingo.
NITERÓI (Rua Visconde do Rio Branco, 375 —
710-9322) — 007 Contra o Foguete da
Morte, com Roger Moore. Às 14h, lóh30m,
19h, 21h30m (14 anos). Até domingo.

PETRÓPOLIS
DOM PEDRO (Praça Dom Pedro, 34 — 265?)
O Caso Cláudia, com Kátia D'Angelo. Às
14h50m, 17h, 19hl0m, 21h20m (18 anos).
Até domingo.
PETRÓPOLIS (Av. 15 de Novembro, 808 —
2296) — 007 Contra o Foguete da Morte,
com Roger Moore. De 2° a 5o, às lóh,

18h30m, 21h. 6a a domingo, a partir das
A HISTÓRIA DE JOSÉ E MARIA — De Fábio
13h30m (14 anos). Até domingo. Barreto. Cinema: Cinema-3.
CASABLANCA — Castelo» de Gelo, com
Lynn-Holly Johnson. Às 15h,
17hl5m,
19h30m, 21h45m (livre). Até domingo.

TERESÓPOLIS
ALVORADA (Av.
742-2131) — O
D'Angelo. 2C e 4o,
21 h. 6o, às 14h,
anos).

Feliciano Sodré, 749 —
Caio Cláudia, com Kátia
às 21 h. 3° e 5C, às 15b e
lóh, 18h, 20h, 22h (18

Extra
DEUX HCMMENS DANS LA VILLE — De José
Giovanni. Com Jean Gabin e Alain Delon.
Hoje, às 18h, no Cineclube da Maison de
France, Av. Presidente Antônio Carlos, 58.

Curta-metragem
GUARUBA E A FOGUEIRA — De Sérgio Sonz.
Cinema: Ilha Autocine.
CURIÓ, O AMIGO DO HOMEM — De MarceIo França. Cinema: Jacarepaguá Autocine-1.
A GAIOLA DE AVATSIU - De Oswaldo
Caldeira. Cinema: Art-UFF (Niterói).
GUARUBA E OS TETOS — De Sérgio Sanz.
Cinemas: Cinema-1, Lido-2, Art-Méier

Teatro
como
trunfo a presença de
dois comediantes há
muito identificados
OSTENTANDO
com o humor característico de João Bethencourt,
quais sejam André Villon e Milton Moraes (este no seu 100°
desempenho teatral), o Teatro
Mesbla lança a mais recente
obra do nosso comercialmente
mais bem-sucedido comediagrafo da atualidade, Festival
de Ladrões. Como sempre, o
próprio João Bethencourt dirige o espetáculo baseado no seu
texto.
Yan Michalski
FESTIVAL DE LADRÕES — Texto de João
Bithencourt. Dir. do autor. Com Milton Moraes, André Villon, Tânia Scher, Alberto
Perez. Teatro Mesbla, Rua do Passeio, 56
(242-4880). De 3= a 6=, às 21hl5m; sáb., às
20h e 22h30m e dom., às 18h e 21hl5m.
Ingressos de 3o a 5a e dom. a CrS 150,00 e
CrS 80,00, estudante; 6o e sáb. a Cr$
150,00. Um banco, um roubo, um pouco de
burlesco, um pouco de policial.
A LIÇÃO — Texto de lonesco. Direção de Luís
de Lima. Com Luis de Lima, Elza Gomes e
Maria Cristina Nunes. Auditório da UERJ,
Maracanã. Hoje, às 21h. Entrada franca.
Apresentação especial para o encerramento
da Semana de Cultura Francesa.
O POETA E A LIBERDADE — Apresentação do
Jogral da Guanabara, formado por Karandré, P. Moreira e Yone Rodrigues. Auditório
Guiomar Novaes, Sala Cecília Meireles, Lgo.
da Lapa, 47. Hoje, às 18h30m. Entrada
franca.
TEU NOME E MULHER — Comédia de Mareei
Mithois. Dir. de Adolfo Celi. Com Tânia
Carrero. Luís de Lima, Célia Biar, Hélio Ary,
Edney Giovenazzi, Maria Heieno Velasco e
outros. Teatro Maison de France, Av. Pres.
Antônio Carlos, 58 (252-3456). De 5o a sob.,
às 21 h, dom., às 18he 21 h. Ingressos 5o, 6°
e dom., a CrS 200,00 e CrS 100,00, estudantes, e sáb., a Cr$ 200,00. Versão brasileira
livre de um boulevard que fez muito sucesso
em Paris há 15 anos.
FANDO E LYS —Texto de Fernando Arrabal.
Dir. de Rubens Corrêa. Com Betina Viany,
Marcus Alvisi, Ruy Rezende, Alby Ramos,
Bernardo Maurício. Teatro Experimental Cacilda Becker, Rua do Catete, 338 (265-9933).
De 4o a 6o, às 21hl5m, sáb., às 20h e 22h;
dom., às 18h e 21hl5m. Ingressos a CrS
60,00 e CrS 40,00, estudantes. Estudo poético de um relacionamento de amor e violência entre uma pvem paralítica e o homem
que o conduz num carrinho.
A RESISTÊNCIA — Texto de Maria Adelaide
Amaral. Dir. de Cecil Thiré. Com Edwin Luisi,
Osmar Prado, Regina Viana, Priscila Camargo, Stela Freitas, Ginaldo de Souza, Cecil
Thiré. Teatro Gláucio Gill, Praça Card. Arcoverde (237-7003). De 3° a 6C, às 21h30m,
sáb., às 20h e 22h30m e dom. às 18h30m e
21h30m. Ingressos de 3= a 6° e dom., a CrS
150,00 e CrS 80,00, estudantes e sáb., a CrS
150,00. Na redação de uma revista um
grupo de jornalistas enfrenta as perspectivas
de uma iminente demissão. Recomendação
especial da Associação Carioca de críticos
Teatrais.
SE EU NÃO ME CHAMASSE RAIMUNDO —
Texto de Fernando Melo. Dir. de Marco

Antônio Palmeira. Com Maurício Lessa, Ana
Porto, Charles Miaro. Teatro da Gávea, Rua
Marquês de São Vicente, 52 — 4" (2941096). De 4o a 6o e dom., às 21h30m, sáb.,
às 20h e 22h30m. Ingressos 4o, 5o e dom. a
CrS 100,00 e CrS 60,00, estudantes e 6o e
sáb., a CrS 100,00. Um dia muito especial
na vida (ou na morte?) de um funcionário
público.
MAS QUEM NÃO É? — Comédia de Chico
Anísio. Dir. de Paulo Afonso Grisoli. Cenários
e figurinos de Colmar Diniz. Com Nestor de
Montemar, Milton Carneiro, Ivan Cândido e
Júlio Braga. Teatro da Lagoa, Av. Borges de
Medeiros, 1 426 (274-7999). De 4o a 6o, às
21h30m, sób., às 20h e 22h30m, e dom., às
18h e 21 h. Ingressos 4o, 5o e dom., a Cr$
200,00 e CrS 100,00, estudantes, 6o, sób., a
Cr$ 200,00. A angustia de um homossexual
diante da perspectivo de envelhecer sozinho.
MURAL MULHER — Painel documentário
estruturado por João das Neves. Direção de
João das Neves, com Uva Nino, Ana Cristina,
Denise Assunção, Fátima Maciel, Regina Rodrigues, entre outras. Teatro Opinião, Rua
Siqueira Campos, 143 (235-21 19). De 3o a
6a, às 21h30m. Sáb. e dom., às 19h e
21h30m. Ingressos a CrS 120,00 e Cr$
60,00, estudantes. A condição da mulher
brasileira focalizado através de depoimentos
de representantes de várias classes sociais.
õ REI DE RAMOS — Musical de Dias Gomes
(texto), Chico Buarque e Francis Hime(música). Dir. de Flávio Rangel. Com Paulo Gracindo, Mario Maia, Eliane Maia, Carlos Kopa,
Jorge Chaia, Felipe Carone, Leino Krespi,
Roberto Azevedo, Solange França e outros
(olém de músicos e bailarinos). Teatro João
Caetano, Praça Tiradentes (221-0305). De 4o
a 6o, às 21hl5m, sób., às 20h e 22h30m,
dom., às 18h e 21 h, vesp., 5o, às 18h30m.
Ingressos 4= e 5o, a CrS 100,00 e Cr$ 50,00,
estudantes, 6a e dom., a CrS 150,00, platéia
e Io balcão, Cr$ 120,00, 2o balcão, Cr$
60,00, estudantes no 2° balcão, sáb., a CrS
150,00, platéia e Io balcão, a Cr$ 1 20,00, 2°
balcão. Vesp. 5a, a CrS 50,00. Dois magnatas do jogo do bicho lutam pelo poder
enquanto seus filhos vivem uma história de
amor.
PAPA HIGHIRTE — Texto de Oduvaldo Vianna Filho. Direção de Nelson Xavier. Com
Sérgio Brito, Tônico Pereira, Ângela Leal,
Nildo Parente, Carlos Alberto Baía, Dinorah
Brillanti, Hélio Guerra, Paulo Barros e Miguel
Rosemberg. Teatro dos Quatro, Ruo Morquês
de São Vicente, 52/2c (274-9895). De 3= a 6=,
às 21 h30m, sab.. as 20h e 22h30m e dom.,
as 1 8h e 21 h Ingressos de 3= a 6° e dom., a
CrS 1 50,00 e CrS 80,00, estudantes, e sab . a
CrS 150,00 Ditador no exílio procura reom;u!ar forças para a retomado do Poder.
Recomendação especial da Associação Carioca de Críticos Teatrais.
PATO COM LARANJA — Comédia de William Douglas Home. Dir. de Adolfo Celi. Com
Poulo Autran, Marília Pêra, Vicente Bacaro,
Karin Rodrigues, Rosita Tomás Lopes. Teatro
Ginástico, Av. Graça Aranha, 187 (2214484). De 4o a 6°, as 21 h30m, sáb., às 20h e
22h30m e dom., às 17h e 20h. Ingressos de
4o e 5C, o CrS 1 50,00 e CrS 80,00, estudantes, de 6° o dom., a CrS 200,00. A esposa
que pretende abandonar o marido por um
omante móis |Ovem arrepende-se no meio
do caminho.
LUZ NAS TREVAS — Farsa de Bertolt Brecht.
Dir. de Eugênio Santos. Mus., e dir , musical
de Roberto Guerra. Com Manoel Kobachuk,
Enilda Monteiro, Jorge Crespo, Creuza Amaral, Vânia Alexandre, Eugênio Santos Teatro
Sesc da Tijuca, Ruo Barão de Mesquita, 539
(258-8142). De 4= a dom., às 21 h. Ingressos,
4C a CrS 50,00; de 5: a dom., a CrS 100,00 e

Música
ISABEL CRISTINA BORGES PEREIRA — Redtal do pianista interpretando peças de Bach,
Vilia-Lobos. L. Fernondez, Chopin e Schumenn. Salão Henrique Oswald, Escola de
Música da UFRJ Rua do Passeio, 98. Hoje, às
1 7h. Entrada franca.

EDSON ELIAS — Recital do pianista interpretando Sonata Op. 10 n° 2 e Sonata Op. 110,
de Beethoven, Alma Brasileira, de VillaLobos, Sonata Op. 35, de Chopin, e Ondine,
ae Ravel Aliança Francesa da Tijuca, Rua
Andrade Neves, 35. Amanhã, às 21 h.

ANNA CAROLINA — Recital da pianista
interpretando peças de Chopin. Salão Leopoldo Miguez, Escola de Música da URFJ,
Rua do Passeio, 98. Amanhã, às 17h. Entraaa franca.

QUADRO CERVANTES — Recital do conjunto
de música antiga integrado por Helder Parente, Myrna Herzog, Rosana Lanzelotte e
Clarice Szajnbrum. No programa, peças de
Giacomo Gostoldi, Francesco Mananj, Scar-

EM CIRCUITO —
Cinema: Lido-1.

De Américo

da

Costa.

OS SERTÕES — De Rubens Rodrigues dos
Santos. Cinema: Bruni-Tijuca.
AVENIDA PAULISTA — De Rodolpho Nanni.
Cinema: Studio-Paissandu.
NOITADA DE SAMBA — De Carlos Tourinho
e Clóvis Scarpino. Cinema: Jóia.
SELVAGEM — De Carlos Del Pino. Cinema:
Studio-Tijuca.
CAMPOS ELÍSEOS — De Ugo César Giorgetti.
Cinema: Rio-Sul.
AS VOZES MUDAS DO BREJO — De Luiz
Albuquerque. Cinema: Drive-ln Itaipu (do
dia 6 ao dia 9).
ROCINHA BRASIL 77 — De Sérgio
Cinema: Cine- Show Madureira

Péo.

O MUNDO MÁGICO DE ALDEMIR MARTINS
— De Araken Távora. Cinemas: Palácio
(Campo Grande), Alameda (Niterói), Éden
(Niterói), Veneza (a partir do dio 7) e Comodoro (a partir do dia 7).
O MUNDO MÁGICO DE DJANIRA — De
Aroken Tavora. Cinemas: Coral e Caruso (a
partir do dia 7),

CrS 50,00, estudantes. Preços especiais para
sócios do Sesc Líder de umo campanha
contra a prostituição acaba tornando-se sócio
de um prostíbulo.
TEM UM PSICANALISTA NA NOSSA CAMA
— Comédia de João Bettencourt, antes apresentada como Dolores, Três Vezes por Semano. Dir, do autor. Com Suely Franco, Felipe
Wagner, Nelson Caruso. Teatro Copacabana, Av. Copacabana, 327 (257-1818). De 4"
a 6o e dom., as 21h30m, sáb, às 20h e
22h30m, vesp. 5o. às 17h, e dom., às 18h.
Ingressos 4o, 5o (2o sessão) e dom., a CrS
150,00 e CrS 80,00, estudantes, 6o, a CrS
150,00 e sáb. a CrS 180,00 e vesp. de 5". a
CrS 80,00. Repercussões de um psicanalista
na rotina cotidiana de um casal (18 anos).
O ENTENDIDO — Comédia de Roberto Silveira e Laurent Guzzardi Direção de Julian
Romeo, com o comediante Costmha. Teatro
Serrador, Rua Senador Dantas, 13 (2328531). De 3" a 6a, as 21hl5m, sób., às
20hl5m, e dom., às !8h15m e 21hl5m.
Ingressos de 3C a dom., a CrS 150,00, vesp.
dom., a CrS 100,00.
A CALÇA — Comedia de Carl Stemheim
adaptada e transubstanciada por Millôr Fernandes. Dir de Maunce Vaneau Com Oswaldo Loureiro, ítalo Rossi. Natalia do Vale,
Jacqueline Laurence, Ricardo Petraglia, Ivan
de Almeida. Músicas de Antônio Luiz (Tonga). Teatro Princesa Isabel. Av. Princesa
Isabel, 186 (275-3346). De 3" a 6o, as
21 h30m, sób., às 20h30m e 22h30m, dom.,
às 18h e 21h30m. Ingressos de 3° a 5° e
vesp. dom., a CrS 200,00 e CrS 100,00,
estudantes, 6" e sáb. e segunda sessão de
dom., a CrS 200,00. Incidente fortuito e
embaraçoso da inicio a uma surpreendente
ascensão social de um casal.
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André Villon está no elenco
de Festival de Ladrões,
estréia de hoje no Teatro
Mesbla

latti, Toglietti, Agostmo Stefanni, Telemon,
Orozzio Vechi, Vivaldi, Frescobaldi, Micneie
Pesenti, Mantuanos e Nicolo Pasquoli. Planetário da Cidade, Rua Pe. Leonel Franca, 240.
Amanhã, às 21 h. Ingressos a CrS 40,00 e
CrS 20,00, estudantes.
CORAL DE CÂMARA DE NITERÓI — Concerto
sob a regência ao maestro Roberto R-cordo
Duarte. No programo, peças de Palestrina,
Victona. Rooerr Show. Ernest Widmer e outros Museu Nacional de Belas Artes, Av Rio
Amanhã as I8h. Errraaa
Branco, 199
franco.
^__^
JULIAM BREAM — 7C concerto da se'ie
Vermelha, com o violonista inglês Sola
Cecília Meireles, Lgo da Lapa, 47 Qomtafeira, as 21h. Ingressos a CrS 280,00, piateia, CrS 220,00, piateia superior e Cr$
120,00, estudantes.

CADERNO B

Televis
*****

EXCELENTE

****

MUITO BOM

***

BOM

**

REGULAR

*

RUIM

movimen-'
tado e com lances
humorísticos, Hombre é uma rara incurWrESTERN
são de Martin Ritt
num gênero aparentemente fácil, mas que tem suas armadilhas. O diretor, porém, sai-se
bem da empreitada, graças
principalmente ao rendimento
de um excelente elenco, do qual
sobressaem Paul Newman e
Frederic March, este num papel
totalmente diferente a gue estamos acostumado a vê-lo. Um
dos filmes mais fracos de John
Huston, O Bárbaro e a Gueixa
apresenta John Wayne fora do
seu elemento, mas pode ser visto, assim como Doutor Buli, ingênua crônica de província assinada por John Ford.

FORRÓ FORRADO — Apresentação de João
do Vale, Xangô da Mangueira, Almir SaintClair, Julinho do Acordeão e os Conjuntos
Roraima e Reais do Samba, além de forró.
Associação Recreativa Gigantes do Catete.
Rua do Catete, 235. Hoje, ás 2lh30m. Ingressos a Cr$ 50,00, homem e a CrS 15,00,
mulher.
EMILINHA BORBA E GRUPO TARSIS —Show
da cantora acompanhado do grupo de música popular brasileira. Teatro Alasca, Av.
Copacabana, 1241. Hoje, às 2th30m Ingressos a Cr$ 120,00 e CrS 80,00, estudantes.

16h —Aula de ginástica.
16h30m —Telecurso 2o Grau — Aula de
Física.
16h45m —Cine-Viagem — Ciclo de fumes
Culturais.
17hl5m — Era Uma Vez — Adap'ação de
'
obras literárias.
I7h30m —Turma do Lambe-Lambe — Programa infantil com Daniel Azulay.
18h30m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo —
Emilia, Romeu e Julieta. Novela nfantojuvenil baseado na obra de Monteiro
Lobato Com Züka Salaberry, Jacira Sampaio, Reny de Olive'ra e outros
19h —Programa de Alfabetização Funcional do Mobral
19h20m —Joáo da Silva — Novela d'datica.

20h — A Conquista — Novela didática.
20h45m —Telecurso 2° Grau — Reprise da
oula de Física.
21 h —í Preciso Cantar — Musicai. Hoje; O
trem ò Lá Lá Com Edu Lobo. Gonzaguinho Sérgio Ricardo, Viva Voz, Rui Maurity, Carmeiia Alves, Trio Nagó, coao, Pedrinho Rodrigues.
Programa ]Ornolistico.
22hü5m — 1979
22hS0m — Lições de Vida — Comentário de
Gilson Amado
22h55m — O Torcedor — Documentário.

Diane Cilento, Eli Wallach e Paul Newman em Hombre
(canal 11, 21hl0m)

Canal 4
7h30m — Abertura.
7h45m —Telecurso 2° Grau — Aula.
8h — TVE.
8h30m — Telecurso 2o Grau (reprise).
8h45m — Sítio do Pica-Pau-Amarelo —
Emílio, Romeu e Julieta (reprise).
9hl5m — Filmoteca Global.
10h45m —Globinho — Noticiário infantil
(reprise).
llh ^— O Mundo Animal — Documentário.
11 h30m — A Feiticeira — Seriado.
12h —Globo Cor Especial — Desenhos. Os
Flintstones e Josie e as Gatinhas.
13h —Globo Esporte — Noticiário esportivo
apresentado por Léo Batista.
13hl5m — Hoje — Noticiário apresentado
por Sônia Maria, Lígid Maria, Marcos
Hummel e Nelson Motta.
14h — Estúpido Cupido — Reprise da novela
de Mario Prata.
14h45m — Sessão da Tarde — Filme: Só
Uma velha e Doce Canção
16h45m — Semaninha Um — Filmei Esse»
Homens Maravilhosos e Suas Máquinas
Voadoras (2o parte)
17h—HB 79 —Ai Panterinhas — Desenho.
17hl5m —Globinho — Noticiário infantil
apresentado por Paula Saldanha.
17h25m —Sítio do Pica-Pau-Amarelo — O
Casamento da Raposa. — Novela infonto-juvenil baseada na obra de Monteiro
Lobato, com Zilka Salaberry, Jacira Sampaio, Renny de Oliveira, André Valli e
outros.
18h05m —Cabocla — Novela de Benedito
Ruy Barbosa baseada no romance de
Ribeiro Couto. Dir. de Herval Rossano.
Com Glória Pires, Fábio Jr., Roberto Bonfim, Cláudio Corrêa e Castro, Fátima
Freire, Kadu Moliterno, Milton Moraes e
Aríete Salles.
18h50m — Jornal das Sete — Noticiário
local apresentado por Marcos Hummel.
19h —Marron Glacé — Novela de Cassiano
Gabus Mendes. Dir de Gracindo Júnior.
Com Lima Duarte, Ydra Cortes, Paula
Figueiredo, Armando Bogus e Ricardo
Blat.
19h50m — Jornal Nacional — Noticiário
apresentado por Cid Moreira e Carlos
Campbell.
20hl5m —Os Gigantes — Novela de Lauro
César Muniz. Direção de Regis Cardoso.
Com Tarcísio Meira, Francisco Cuoco, Dina Sfat, Susono Vieira, Jodna Fonn. 21 h
—Globo Repórter — Pesquisa — Hoje: O
Pesadelo Nazista
22h —Carga Pesada — Episódio: A Expiosão — texto de Carlos Queiroz Telles Dir.
de Milton Gonçalves. Com Antônio Fogundes, Stênio Garcia, Atila lorio, Renato
Borgli e outros.
23h —Jornal da Globo — Programa jornalístico apresentado por Sérgio Chapelin.
23h30m —Semana Um — Filme: A Lei, o
Dever (2o porte)
0h30m — Coruja Colorida — Filme: O
Bárbaro e a Gueixa

Canal 6
7h50m — Abertura.
8h — Sessão de Cinema — Filme; Jim das
Selvas; Fúria no Congo.
9hl0m — Inglês com Fisk.
9h25m — Mobral
9h45m —Clube 700 — Programo religioso.
Ilh45m — Adolfo Cruz e o Cinema —
Noticiário.
llh — 1900 e Atualmente — Musical.
11 h30m — Panorama Pop — Musical apresentado por Monsieur Lima.
12h — Rede Fluminense de Notícias —
Notic:ário.
12h20m — Operação Esporte. Noticiário
esportivo.
12h40m —Jornal do Rio — Noticiário.
13hl5m — Aqui e Agora — Noticiário.
16h30m — Pinóquio
17h —A Hora de Aventura — Filme: Perdidos no Espaço.
18h — Desenhos.
18h55m—Dinheiro Vivo — Novela de Mano
Prata. Dir. de José ae Anchietá. Com Luiz
Armando Queiroz, Mareia Maria, Enio
Gonçalves e outros.
19h45m —Rede Tupi de Noticias Nacionais
— Noticiário.

• No Shopping Cassino
Atlântico (Av. Copacabana esquina com Francisco Otavianoi inaugura-se
hoje, às 20h, a Livraria
Noa Noa, que trabalhará
também com desenhos,
gravuras, fotografias e
posters, além de livros. A
noite de abertura terá exposição de trabalho de
Antônio Manuel, Cildo

20h05m —Como Salvar Meu Casamento —
Novela de Carlos Lombardi, Ney Marcondes e Edy Lima. Dir. de Attílio Riccó. Com
Nicete Bruno, Adriano Reys, Beth Goulart,
Wandd Stefania, Hélio Souto.
20h50m — Gaivotas — Novela de Jorge
Andrade. Dir. de Antônio Abumjora. Com
Rubens de Falco, lona Magalhães, Isabel
Ribeiro, Paulo Goulart e outros.
21h30m — Os Comunicadores — Hoje:
Marisa Urbdn apresentando Ray Conniff.
22h40m — O Grupo — Psicoterapia.
23h40m — Informe Financeiro
23h45m — Pinga Fogo — Programa de
entrevistas.
0h45 — Os Campeões — Seriado.

Canal 7
10hl5m —Mobral.
10h30m —Pullman Jr. — Programa infantil
(reprise).
llh — Mamãe Calhambeque — Seriado.
1 1 h30m —A Conquista — Novela didática.
12h — Desenhos — Pernalonga, Gasparzinho, Popeye e Supermouse.
12h45m —Bandeirantes Esporte — Noticiario esportivo.
I3h —Jornal Bandeirantes —Primeira Edlção — Noticiário apresentado por Branca
Ribeiro, Roberto Corte Real, Nilton Fernando, Otávio Ceschi Jr., Regina Aranha
e Ana Davis.
13h25m — Programa Roberto Milost —
Noticiário social.
13h30m — Mary Tyler Moore — Seriado.
14h — Programa Edna Savaget — Variedades.
15h30m — Xênia e Você — Programa
feminino.
16h45m —Pullman Jr. — Programa infantil
apresentado por Luciana Savaget.
17h 15m —Tá na Hora, Tá na Hora — Teatro
infantil: Praça de Retalhos (2° capítulo).
17h30m — Batman — Seriado.
18h —Emergência — Seriado.
19h — Cara a Cara — Novela de Vicente
Sesso. Dir. de Jardel Melo. Com Fernanda
Montenegro, Luiz Gustavo, Irene Ravache, Débora Duarte, Fúlvio Stefanini,
Márcia de Windsor e outros.
19h45m —Jornal Bandeirantes — Noticiario apresentado por Ferreira Martins. Gilberto Amaral, Ronaldo Rosas e Joelmir
Betting.
20h — Os Biônicos — Hoie: Mulher Biônica.
21 h —Buzina doChacrinha — Variedades e
musical.
23h — Persuaders — Seriado.
24h — Cinema na Madrugada — Filmei
Doutor Buli

D
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Show
DO LUNDU AO CHORO Espetáculo com o
conjunto de Altamiro Carrilho. Clube Munkipai, Ruo Haddock Lobo, 359. Hoie, às 21 h.
Entrada franca.

FÚRIA NO CONGO
TV Tupi — 8h

Canal 2

JORNAL DO BRASIL

NOVOS HORIZONTES Show — do canrora
Diana Pequeno acompanhada de Doroti
Marques (bumbo), Catuipe (baixo), Osvaldinho (sanfona), Chiquinho (flauta), Décio
Marques (viola). Convidados especiais: Capenga (bandolim e cavaquinho), Gereba
(violão e viola) e Papeti (percussão). Teatro
Teresa Raquel, Rua Siqueira Campos, 143
(235-U 13). De 3o a 6o e dom, às 21h30m,
sáb, às 20h e 22h. Ingressos de 3o a 6= e
dom, a CrS 1 50,00 e CrS 1 20,00, estudantes
e sáb, a Cr$ 150,00. Até domingo.

Os filmes
de hoje

(Fury of the Congo) — Produção
norte-americana de 1951, dirigida
por William Berke. Elenco: Johnny
Weissmuller, Lyle Talbot, Sherry
Moreland. Preto e branco.
-*• Fingindo-se professor, chefe de
quadrilha de contrabandistas induz Jim das Selvas (Weissmuller) a
acompanhá-lo na selva, onde pretende caçar um animal raro, cujas
glândulas segregam poderoso narcótico.
SÓ UMA VELHA E DOCE
CANÇÀO
TV Globo - 14h45m
(Just an Old Sweet Song) — Produção norte-americana de 1976, dirigida por Robert Ellis Miller. Elenco:
Cicely Tyson, Robert Hooks, Beah
Richards, Lincoln Kilpatrick, Minnie Gentry, Edward Binns. Colorido.
¦*•¦* Casal negro (Tyson, Hooks) e
seus filhos deixam Detroit, onde
vivem, para visitar uma parenta a
quem não vêem há anos. Chegando
à fazenda, têm de se acostumar às
manias da velha senhora e quando
é hora de voltar encontram forte
resistência das crianças. Feito para a TV.
HOMBRE
TV Studios - 21hl0m
(Hombre) — Produção norteamericana de 1967, dirigida por
Martin Ritt. Elenco: Paul Newman,
Fredric March, Barbara Rush, Diane Cilento, Richard Boone, Carneron Mitchell, Martin Balsam, Frank
Silvera. Colorido.
-k-tc-k A caminho de povoado onde espera trocar a herança que
recebeu dos pais por uma manada
de cavalos, Hombre (Newman), filho de brancos criado por índios,
vê espantado o xerife ao seu lado
participar de assalto à diligência.
Quando se recupera do choque, segue no encalço dos bandidos.
DOUTOR BULL
TV Bandeirantes — 24h
(Doctor Buli) — Produção norteamericana de 1933, dirigida por
John Ford. Elenco: Will Rogers,
Marion Nixon, Howard Lally, Berton Churchill, Louise Dresser, Rochelle Htidson, Elizabeth Patterson, Ralph Morgan, Andy Devine.
Preto e branco.
•k*k O dia-a-dia de um médico
(Rogers) numa pequena cidade
americana, sua luta contra a intolerància de matronas locais por
causa da amizade com jovem viúva (Nixon) e seus esforços para
eliminar uma epidemia de febre
tifóide.
O BÁRBARO E A GUEIXA
TV Globo — 0h30m
(The Barbarian and The Geisha) —
Produção norte-americana de 1958,
dirigida por John Huston. Elenco:
John Wayne, Sam Jaffe, Eiko Ando,
Norman Thomson, James Robbins,
Kodaya Ichikawa, Hiroshi Yamato.
Colorido.
-k*k A história de Townsend Harris, primeiro cônsul americano a
desembarcar no Japão, em 1856,
quando o país vivia isolado do
mundo. Sua dificuldade em se fazer entender, sua solidão e seu romance com uma bela gueixa
(Ando).

0

SOCIALIZARTE —Show do cantor e compositor João do Vale acompanhado de conjunto
de forró. Teatro do Sesc da Tijuca, Rua Barão
de Mesquita, 538. Hoje e amanhã, às 20h.
Ingressos a Cr$ 30,00 e CrS 20,00, sócios.
GAL TROPICAL — Show da cantora Gal
Costa acompanhada de Perna Froes (teclado), Robertinho de Recife (guitarra), Moacir
Albuquerque (baixo). Charles Chalegre (bateria), Sérgio Boré (percussão), Juarez Araújo
(sopro) e Zezinho e Tangerina (ritmo). Direção de Guilherme Araújo e dir. musical de
Perna Froes. Teatro Casa-Grande, Av. Afrânio de Melo Franco, 290 (227-6475). De 4a a
dom., às 21h30m. Ingressos de 3° a 5o e
dom., a CrS 150,00, 6a e sáb. a Cr$ 200,00.

VIVA O GORDO E ABAIXO O REGIME —
Show do humorista Jô Soares Texto de J6
Soares, Millor Fernandes Armando Costa e
José Luís Archanio Cenário e luminaçãode
Arlindo Rodrigues Direção de Jò Soares.
D'reção musicai de Eaison Frederico. Teatro
da Praia. Rua Francisco Sa, 88 (267-7749).
De 4= a 6°, às 21h30m. sab., às 20h30m e
22h30m. aom , as 18he 21 h ingressos de 4o
a dom o CrS 200,00 e vesp de dom. o Cr$
200,00 e CrS 100,00 estudantes.

SERIE INSTRUMENTAL— Aoresentação do
bandolista Déo Rian acomoanhado do conjunto Noites Cariocas, formado por Voltaire
Muniz (violão de sete co*aas), Damosio Botista e Manuel Júlio (violões de seis coroas),
Julinho (covaauinho), Darly Ângelo (pandeiro). Direção de Tereza Aragão, Saio Funarte,
Rua Araújo Porto Alegre, 80. De 4° a dom, às
21 h.Ingressos a CrS 50,00. Até dia 8 de
setembro.

CIRCO
CIRCO DE MOSCOU — Espetáculo com equilibristas, malabaristas, acrobatas voadores,
saltadores, palhaços e mágicos, num total de
73 artistas. Maracanãzinhoi de 3a. a 6a., às
21 h, sáb., às I 7h e 21 h, e dom., às 1 5h30m
e 19h. Ingressos de 3a. a 5a.. a Cr$ 40,00,
arquibancadd pard cnonças até 10 anos; a
CrS 80,00, arquibancada para adulto; Cr$
120,00, cadeira de pista; a CrS 150,00,
cadeira especial; e a CrS 800,00, camarote
com cinco lugares. De 6a. a dom., a CrS
50,00, arquibancada paro crianças até 10
anos; a CrS 100,00, arquibancada para
adultos; a CrS 150,00, cadeira de oista; a
CrS 200,00, cadeira especial; e a CrS 1 mii
camarote com cinco lugares, à venda no
local, na Guanatur Turismo. Rua Dias da
Rocha, Teatro Municipal e Lojas Samantana,
em Niterói. Venda para grupos pelo telefone
255-3070.

ELIANA PlTTMAN APRESENTA LÃO GÓES —
Show com a cantora Eliana Pitlman, acompanhada de seu conjunto e apresentando o
cantor e compositor Lão Góes Direção de
Teresa Aragão. Sala Funarte, Rua Arauio
Porto Alegre, 80. De 3o a sábado, às
18h30m. Ingressos a CrS 30,00. Até dia 8.

Diana Pequeno fi;iz o
N ovos Horizontes, ate
domingo,no Tereza Raquel

MARIA MARIA — Musical com textos de
Fernando Brant. músicas e vocais de Milton
Nascimento, direção e coreografia de Oscar
Arais, Produção e bailarinos do grupo Corpo.
Vozes de Milton Nascimento, Nana Caymmi,
Beto Guedes, Fofo de Beiem e Clementina de
Jesus. Teatro Villa-Lobos Av Princesa Isabel. 440 (275-66V5). De 3° a 63, às 21 h, sáb.,
às 20he22h30m e dom „às 18he20h30m.
Ingressos ae 3Q o 5" a CrS 130,00 e Cr$
80.00, estudantes, e de ò~ a dom., a CrS
180,00.

Canal 11
10h30m — Nossa Terra, Nossa Gente —
Documentário.
1 Ih —Aventuras aos Quatro Ventos.
1 lh30m — Jornal da Manhã — Jornal de
serviço apresentado por Paulo Lopes, Zora
Yonara. Ademar Dutra, Nelson Rubens,
Samuel Corrêa, Rui Porto e Moisés
Weltman.
12h —Pepe Legal e Sua Turma — Desenho.
12h30m —O Vira-Lata — Desenho.
13h — Lassie — Seriado.
13h30m —Jonny Ouest — Desenno.
14h —Gato Corajoso — Desenho.
14h30m — Galo Félix — Desenho.
15h —A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho.
15h30m — Pico-Pau — Desenho.
lóh —Turma do Pica-Pau — Desenho.
16h30m —Maguila, o Gorila — Desenho.
17h — Popeye — Desenho.
17h30m — Caçadores de Fantasmas —
Desenho.
18h — Ratos do Deserto — Filme de aventuras.
18h30m — Gemini Man — Filme de aventuras.
19h30m —O Pica-Pau — Desenho.
19h50m — A Pantera Cor-de-Rosa — Desenho.
20h 1 Om —Sessão Bangue-Bangue — Seriado: Gunsmoke.
21hl0m — Sessão das Nove — Filme:
Hombre.
23hl0m — Procura-se Vivo ou Morto —
Senado.

Artes
Plásticas
WAKABAYASHI - Pinturas Galeria Ipanema, Rua Aníbal de Mendonça, 27. 2°. das
14h às 22h, de 3° a 6°, das 1 Oh ás 22h, sáb e
dom, das lóh às 21 h. Ate dia 1 7. Inauguraçáo hoie, às 21h.
COLETIVA — Obras de Grover Chapman,
Romanelli, Francisco Oswald, Lazzarini e
Mesquita. Galeria Roberto Alves, Av. Pnnce-
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Rádio
Jornal do
Brasil
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L

ZYJ-453
AM-940 KHz — OT-4875 KHz
D kir ia r-rwnt* áa» 6h òi 2H30m

8h - INFORME ECONÔMICO Produção de Alcides Mello e apresentaçào de Eliakim Araújo.
8h30m — HOJE NO JORNAL DO
BRASIL — Apresentação de Eliakim
Araújo.
9h — ROTEIRO — Produção de
Ana Maria Machado.
23h - NOTURNO - ESPECIAL
Nelson Cavaquinho. Produção e
apresentação de Luis Carlos Saroldi
e Ney Hamilton.
JORNAL DO BRASIL INFORMA
7h30m, 12h30, 18h30m. 0h30m.
Dom.: 8h30m, 12h30m, 18h30m.
0h30m. Apresentação de Eliakim
Araújo, Zanoni Nunes e Orlando de
Souza.

FM
Estéreo
99,7 MHz

IMIEEEZUai
ZYD-460
Diartomení» dai 7h 6 Ih

HOJE

Dança
OLORUM BABA MIN — Espetáculo de musica, canto e dança afro-brasileiro, com coreografia e direção de isaura de Assis. Participaçáo do cantor Carlos Negreiro. Com Isaura de
Assis, Edson Fhaar. Eulália, Lúcia Santos,
Lincoln Santos, Neila Martins, além de corpo
de baile. Teatro Dulcina, Rua Alcindo Guanabara, 17(232-5817). De 3C a sab. às 21 h,
dom., às 18h e 21 h. Ingressos a CrS 80,00.
Até domingo.

PAGINA 7

mM

NÓS NA CAMA — Show do cantor, compositor e violonista Juca Chaves. Teatro Clara
Nunes, Rua Marquês de S. Vicente, 52 (2749696). De 5o a dom., às 21h30m. Ingressos
5o, 6o e dom., a CrS 250,00, sáb., a Cr$
300,00, e CrS 125,00 para professores 5o e
dom.
TENDINHA —Show do cantor Martinho da
Vila acompanhado do conjunto Samba Som
Sete, Neuci (percussão) e Aimir Gumeto
(cavaqu-nho). Participação de Rui Quaresma
(violão). Direçãode Fernando Faro. Cenorios
de Ehfas Andreato. Teatro Alaska, Av. Copacabana, 1 241 (247-9842). De 4° a sab.. às
21h30m, dom., às 21 h. Ingressos 4" e 5o a
CrJ 150,00 e de 6o a dom. a CrS 200,00. Até
dia 23 de setembro.

-

sa Isabel. 186 De 3g a sao, e das 1 5h as
22h Ate dia 23

20h — Concerto em Lá Menor, Op.
2 n° 5, de John Stanley iHurwitz —
9:00); Sonata em Mi Bemol Maior,
para Flauta e Cravo, BWM 1031, de
Bach (Nicolet e Rlchter — 10:50);
Sinfonia n" 4, em Ré Menor, OP. 13,
de Dvorak (Rowitzàki — 42:00); 4 lmprovisos, Op. 90, de Schubert (Brendei — 27:25); Sinfonia Breve, de Ernest Bloch iDorati e Sinfônica de
Minneápolis — 18:00); Sonata cm Dó
Maior, para Violoncelo e Piano, Op.
119, de Prokofleff (Harrel e Levine —
25:15); Concerto para Oboé n" 2, em
Mi Bemol Maior, de Fischer (Lardrot
18:09); Fantasia sobre o Greensleeves e the Lark Asccnding. de Vaughan Williams (Barenboim — 18:00).
AMANHÃ

20h — Concertos Op. 4 (La Stravaganzá) n°s 10 a 12, de Vivaldi U
Musici — 29:36); Tocata em Dó
Maior, BWV 911, de Bach iPommier,
piano — 10:48); Sinfonia n° 2, em Dó
Maior, Op. 61, de Schumann (Filarmônica de Berlim e Karajan —
35:54); Fantasias Op. 116. de Brahms
(Gilles — 21:21); Magnificat, de Pergolesl (Willcocks— 11:40); ATruta —
Quinteto em Lá Maior, para Piano e
Cordas, de Schubert (Gilels e Quarteto Amadeus — 39:00); Life's Dance
e Song of Summer. de Delius i Groves
25:00).

Rádio
Cidade
IMlEBEEEai
FM-STÉREO — 102,9 MHz
Dioriam«nt8 dai 6h àt 2h

PINTURAS — Obras ae Aprígio, Carlos Freaenco e Puno Polhano Museu Nacional de
Belas Artes, Av Rio Branco, 199. De 3= a 6°,
aas 1 2h30m as i 8n30m sao e aom, das I 5h
as 18h. Ate dia 29. inauguração hoje, as

i8h.
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Meireles, Denise Weller,
Luiz Alphonsus, Nelsoii
Augusto e Ronaldo do Rego Macedo, lançamento
dos livros Cenas de Abril
e Correspondência Completa, de Ana Cristina Cesar, e recital de poesia do
grupo Nuvem Cigana e
dos poetas Bernardo de
Vühena, Chacal, Charles
e Ronaldo Santos.
Pintura de Wakabayashi, em exposição na Galeria Ipanema

Os grandes sucessos da música
popular dos anos 60 70 e os melhores
lançamentos em música nacional e
internacional. Editor musical: Aiberto Carlos de Carvalho.
Cidade Disco Clube — O som das
discotecas canocas. De 2' a 5" da»
22h às 23h, 6' e sáb.. das 22h ás 24h
Promoção e apresentação de Ivan
Romero.
O Sucesso da Cidade — As músicas mais solicitadas da programação
da Rádio Cidade. De 2a a 6", das 18h
às 19h. Apresentação de Romilson
Luiz.
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se vão tornando raros em todo o mundo
os livros de literatura canina, vão longe os
tempos que autores como Albert Terthune,
Alexander Woollcott, James Thurber, CorJÁnelia Otis Skinner e tantos outros encantavam com seus artigos os leitores do Life,
American Magazine, This Week Magazine, The
New Yorker, Readers Digest e tantos oufros, que
nas primeiras décadas deste século faziam quêstão de levar aos seus leitores histórias de cachorros, com ou sem raça, apenas histórias baseadas
em fatos reais ou irreais, onde o cão surgia de
maneira completa, na corformação da mensagem
que os autores desejavam levar a seus públicos.
Veio o final da II Grande Guerra e essas histórias
aumentaram consideravelmente, muito em especiai, com os chamados "cães heróis". Os anos 50 já
mostravam o mundo muito mais interessado no
cachorro como esporte, e os grandes editores de
livros, jornais e revistas que outrora, nas décadas
de 20, 30 e 40 se preocupavam com matérias
caninas de primeira linha, voltaram-se para o cão
como esporte, como motivo de diversão e desenvolvimento de um novo mercado de trabalho: o
cinófilo. Tiro da estante alguns
profissionalismo
livros das "boas épocas" e vejo neles ilustrações
do genial desenhista James Thurber, que em 1938
ilustrou o livro How To Raise A Dog (300 páginas),
autoria de James Kinney; em 1943, encontro o
mesmo Thurber apresentando um livro fabuloso
de 600 páginas, autoria de Jack Goodman, de
nome The Fireside Book of Dog Stories, tendo
desenhado muito para revistas, jornais e dezenas
de livros, até que seus olhos fraquejaram e Thurber não desenhou mais. Sexta-feira passada, recebi pelo Correio um livro que realmente me transportou às lembranças do princípio deste século,
Peraltices do Tostão, autoria de Neide Martins,
prefácio de Vovô Felicio (Vicente Guimarães) e
quase 50 desenhos, bem ao estilo de Thurber, do
brasileiro Marco Apucro, edição de Animais e
Veterinária, Editora Ltda. É um trabalho básicamente escrito em linguagem simples onde em
cãozinho "pequilata" (mistura de pequinês com
vira-lata) conta sua vinda e seus problemas vistos
e analisados por ele mesmo... "Possuo um boneco
vermelho — presente da minha avó — que foi meu
companheiro anos seguidos. Rolava em cima dele,
e se não estivesse ao meu alcance, pedia a alguém
que o apanhasse pra mim, latindo e olhando pra
ele, naturalmente. Hoje, cresci, não brinco com o
boneco, mas gosto de vê-lo perto de mim. Entretanto, há coisas que continuo apreciando bastante como outrora. Por exemplo; requeijão com
biscoito". O livro ainda não se acha à venda, mas
informações poderão ser dadas na própria editora,
na Travessa Belas-Artes, 15 s/ 603 — Rio de
Janeiro — tel.: 225-9393.
CERTIFICADO DE RAÇA-CAFIB
Dia 26 de agosto, no Parque de Exposições da
CAFIB, no Caxingui, São Paulo, foi realizada a
primeira reunião de cães da raça Fila Brasileiro, a
fim da obtenção do Certificado de Raça-Cafib. Os
cães foram avaliados por Paulo Santos Cruz,
Roberto MAruyama e Américo Cardoso. A secretaria registrava os animais e os mandava ao
exame de dois veterinários que depois do exame
os encaminhava-os ã balança para pesagem. Finalmente, eram fotografados de perfil, de frente e
de trás, para serem catalogados pala Cafib. Compareceram a essa avaliação 113 animais, dos quais
20 sem pedigree. Apesar da chuva, quase 1 mil
pessoas foram ao Caxingui prestigiar a Cafib,
gente vinda de São Paulo, Minas Gerais e Goiás.
DOBERMANN CLUBE DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Expo especializada do DCEMG, realizada na
Gameleira, em Belo Horizonte, dia 26 de agosto,
julgada por Levy Pinto Ferreira (machos) e Elizabeth Valverde Ferreira (fêmeas), com o seguinte
resultado oficial: Melhor Macho da Expo. Krieger
Mallnck de Urussanga, propriedade de Sandra
Maria Pacneco. Melhor Fêmea da Expo: Gr. Ch.
Baretha de Casablanca, propriedade do Canil
Casablanca.*** No dia 29 de setembro, Delvi
Junias Berger julgará uma especial para o DCRJ.
*** O DCRJ comunica que suas aulas de
adestramento continuam às noites de segundasfeiras, no Clube dos Servidores do Porto, sob a
orientação de João Luis de Matos. Neste mesmo
local e dia, sáo feitas as verificações das ninhadas
de Dobermann por juizes especializados do quadro do Dobermann Clube do Brasil.
SBCCC — DEPARTAMENTO
DE SPANÍIEL
O Departamento de Spaniels da SBCCC, realizou sua 2a exposição, com Flávio Pinto Coelho
julgando Cokei americanos e ingleses, e Reinaldo
Beraldo os Springei Spaniel ingleses. Resultados
oficiais Raça Cocker Spaniel Americano Melhor
Macho Ch Lone HilVs Snub Nosed, do Canil
Follow Me Melhor Fêmea. Lone HiWs Easy To
Go, propriedade do Cam) Follow Me. Raça Cocker
Spaniel Inglês Melhor Macho (sólido) El Retiro
Golãleaj do Canil El Retiro Melhor Fêmea. ísólidoi, Ch SummerleaJ Tea For Two, de Francisco
Kleiner Raça Springer Spaniel Inglês. Melhor
Macho Greenviües Billy The Kid, propriedade de
Gaetano Vezzoli.
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HORÓSCOPO
CARNEIRO — 21/3

a

JEAN PERRIER
20/4

Finanças-Trabalho — Profissões liberais favorecidas. Excelente clima financeiro. O dia vai lhe
trazer propostas de negócios ou de projetos novos.
Estudos e escritos favorecidos. Amor — Bom dia.
Nenhuma decepção deve ser temida. Uma dicussão poderá surgir mas a reconciliação não vai
demorar. Esteja mais perto de sua família. Pessoai — Renove seus métodos de trabolho e você
ganhará. Saúde — Hoje. tome cuidado com seu
estômago. Siga uma dieta.
TOURO — 21/4 a 20/5

A. Li.

f CALMA ! )
\^"^_

"\

f

">
n|sv/A_
f"
DEVA-

HAR!
JOHNNY
"
/CADÊ
\/
jN
(_VOC|
?J/QUEM?!\

Finanças-Trabalho — Grande chance se você for
representante. Dia benéfico. Você poderá assumir
compromissos. Uma pequena sorte financeira
deve ser esperada. Contratos bem-influenciados.
Amor — Seu encanto agirá muito, hoje, e momentos felizes vão acontecer. Você poderá fazer
projetos ou fixar a data de um casamento.
Pessoal — Hoje, oja com discrição para ser bemsucedido(a). Saúde — Sua forma física será
excelente e você pode fozer esforços.
GÊMEOS —

21/5

a

21/6

Finanças-Trabalho — Profissões comerciais favorecidas. Atrasos nos seus negócios ou nos recebimentos financeiros. Felizmente um proieto com
que você contava vai se realizar. Amor — Cuidado, você não deve esperar muito. Suo vida
sentimental será calma, neutra, mas você se
sentirá muito bem neste clima. Pessoal — Procure
conhecer melhor as pessoas amigas e próximos.
Saúde — Nervosismo e leve indisposição. Não
fume e não beba.

CÂNCER — 22/6 a 22/7
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Finanças-Trabalho — Excelente dia. Você náo
deve hesitar. Seja mais seguro. Os astros favorecem as suas ambições e lhe asseguram uma
associação proveitosa. Amor — Nada impedirá
que você aproveite as alegrias sentimentais e
amigáveis que vão afastar de seu espirito todos os
temores. Pessoal — Situação interessante: contatos com gente importante. Saúde — Cuidado com
seus tornozelos que serão sensíveis.

LEÃO — 23/7 a 22/8
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Finanças-Trabalho — Profissões industriais favorecidas. Ótimo dia financeiro. Você encontrará a
recompensa para seus esforços. Solicitações beminfluenciadas. Amor — Você ficará um pouco
surpresa(a) com a mudança que notará no pessoa
amada. Náo diga nado, procure distrai-la de seus
problemas. Pessoal — Hoje, mostre ter decisão,
não se deixe influenciar por ninguém. Saúde —
Seus nervos estarão á flor do pele, saiba relaxar.

VIRGEM — 23/8 a 22/9
Finanças-Trabalho — Vendedores(ras) e secretarios(as) favorecidos. Hoje podem surgir problemas
financeiros se você tiver que reembolsar dívidas
ou responder pelas dividas de alguém. Amor —
Dia feliz que vai lhe trazer satisfações sentimentais. Uma pessoa muito amada poderá voltar
para você. Bom clima familiar. Pessoal — Dia
benéfico para fazer sua correspondência. Saúds
— Perfeita. Pratique esporte e ioga,
BALANÇA —
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23/9

a 23/10

Finança» — Trabalho — Você pode abrir um
comércio de luxo. Concentre-se sobre seu atual
trabalho ou sobre um novo empreendimento. No
setor profissional, você pode ser notado e receber
uma promoção. Amor — Se for casado(a), se
sentirá feliz, mas se for solteiro(a). você se sentirá
instável, à procura de alguém! Pessoal — Relações proveitosas com pessoa importante. Saúde —
Para estar em excelente formo física, pratique
ginástica.
ESCORPIÃO — 24/10 a 21/11
Finanças —Trabalho — O dia será benéfico mas
você deve saber moderar as suas ambições,
principalmente se quiser atingir seu alvo. Seus
amigos(as) podem ajudálo(a). Amor — Antes de
emitir um julgamento ou uma crítica, pense na
pessoa amada, se a ferir ou magoar, suas reações
podem ser inesperadas. Pessoal — Não tenha
medo de agir, rea|0 contra seus escrúpulos inúteis. Saúde — Saiba guardar-se das emoções e
tudo irá muito bem.
SAGITÁRIO — 22/11

a 20/12

Finanças —Trabalho — Você não deve mudar de
emprego hoje. O dia poderá deceocioná-lofa) no
plano profissional. Cuidado com certas dificuldodes legais. Amor — Este plano será muito calmo e
nada de novo vai acontecer na sua vida sentimental. Saibo esperar. Você deve falar com seus
filhos. Pessoal — No lar, muãe a decoração.
Saúde — Seus nervos estão doentes, tome calmantes. Não beba.

CAPRICÓRNIO — 21/12 o 20/1

CRUZADAS

NOTÍCIAS & SHOWS
A Gr Ch Dinah das Perdizes do Canil Field
Hunter (Sérgio Corrêa do Carmo) foi ganhadora
do prêmio de Melhor Fêmea da Raça Pointer
Inglês, na 38a Expo da SBCCC *** O Clube
Brasileiro do Setter nos enviou o último número
de Setter News, trazendo à capa o Gr Ch Sakonet
Big Dadãy e a Gr Ch Tropical Gracia. ***Sextafeira próxima o Kennel Clube de Brasília inicia a
expo especial para os grupos 1, 3 e 6, julgada por
Paulo Azevedo, no dia seguinte, Ivan Swedrup
julga a internacional do KCB, ambas as exposiparte dos festejos da Semana da Páções fazem
tria. *** O Kennel Clube de Teresópolis já se
organizou para receber lá Joe Braddon, o mais
importante juiz da Inglaterra, dias 22 e 23 de
setembro para uma internacional de dois dias
onde o brasileiro Luis Hermanny Filho julgará a
raça Fila Brasileiro, o local será o ginásio do
Coiegio Estadual Edmundo Bithencourt (Av. Lucio Meira, 333 — Teresópolis). *** Uma semana
depois, Joe Braddon vai a Campinas julgar a 36a
internacional do Campinas K. C, onde também
atuarão Marilda Mallet, Silvio Colega e Eugênio
Lucena. ...
/

CARLOS DA SILVA

HORIZONTAIS —nome genérico de qualquer moléstia; bengalo de madeira de
Malaca; 7 — parte do edifício que se
prolonga de um e de outro lado do corpo
— flauta mourisca medieval;
principal; 10
12 — retirar-se dando mostras de ressentimento; 13 — corda de laçar, trançada de
finos relhos (pi); 15— inchado, intumescido,- 16 — lamino de ouro que imito folha
de palmeira; panela de barro; 17 — cabelo
esfiapado, ralo,- 18 — interjeição usado
para incitar os animais ao salto; upa; 20 —
título que os chineses davam aos deuses
superiores e aos imperadores,- 21 — antiga
flauta pastoril feita, em geral, do talo da

aveia,- 23 — diz-se da linguagem artificial,
como o calão; 25 —aborrecer, importunar;
26 — indivíduo que fica em volto dos
jogadores de caria, mas não participa do
jogo; grande embarcação de carga, com
um só mastro e em forma de canoa, 28 —
espécie de terra avermelhada que se emprego para dar brilho ao Ouro; 29 —
movimento defensivo-ofensivo, parecido
com a cambalhota em que o capoeirista
lança o corpo de lado e gira no ar. descrevendo um semicírculo com as duos oernas,
apoiado com as mãos no chão, 30 — que
andam ou procedem com lentidão; demorodas.

VERTICAIS 1 —oficial do Exército, de posto
imediatamente inferior ao de tenentecoronel e imediatamente superior ao de
capitão; 2 — que tende para o eixo; 3 —
furtar, surripiar; 4 — molusco gastrópode,— denominação científica de uma espécie de pequenos quadrúmanos da América,— (esteira; orelha, 8 — diz-se da voca
que ainda não emprenhou, 9 — meio,
contato,- 1 1 — de pétalas erectas,- 14 —
aminoácido branco, cristalino, encontrado
em músculos em forma de carnosina e
anserina, 18— o mesmo que vazar, 19 —
afecção cutânea crônica caracterizada por
placas formadas de escamas secas e brancas assentadas numa base eritematosa,
que se desprendem pelo atrito (pi ),- 21 —

sufixo nominal: resultado de ação enérgica,- 22 — nome comum a duas árvores
sapotáceas das Antilhas, que fornecem ooa
madeira para carpintaria, 23 — gorgeta,24 — peixe teleósteo percomorfo; 27 — a
individualidade ideai
Léxicos: Morais;
Fernando; Melhoramentos; Aurélio
CORRESPONDÊNCIA
J. CANHOTO Rio Damos as boas-vindas
e agradecemos o colaboração Procederemos como nos pede Nosso abraço.
ANTÔNIO MENDES FILHO
Rio — Os
léxicos Melhoramentos, Aulete e Fernando
podem ser encontrados Quanto ao Morais,
ao Casanovas e ao Lirial nesta Cidude vai
sei difícil Se sobermos alguma coisa daremos conhecimento. Gratos
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SOLUÇÕES DO NÚMERO ANTERIOR
HORIZONTAIS - careta, ica,- apólogo,- ab; rosa,- cre,adatilo; ul, goro; acori,- uno; tábua; oraria,- tu, siogro,ariana, ais, suo,- ostro. VERTICAIS — caraguatas, apodar, rosário; alatoar; to, egolatria, caruru,- abelianos,ocaio,- abagar, osno,- uru, rio,- ia
Correspondência e remesso de livros e revistas para:
Rua das Palmeiras, 57 apto 4 Botafogo CEP 22270

Finanças —Trabalho — Um conselho para hoje.não se preocupe com detolnes sem importância.
Fique tronqúilo. Seus superiores vão reconhecer
seus esforços. Se|a mais otimista em tudo. Amor
— Ho|e, os namoros sem futuro serão mais
favorecidos do que as ligações antigas. Não
procure uma união firme e durável. Pessoal —
Não dé importância os coisas inúteis para não
perder tempo Soúde — Pratique exercícios fisicos, ginástica e ioga.

AQUÁRIO — 21/1 a 18/2
Finanças — Trabalho — Você cxxie 'ornar decisoes favoráveis para o bom anüarnento de seus
negócios e o progresso de seus empreendimentos.
Plano financeiro, infelizmente pernicioso. Amor
— Domínio pernicioso. Sua impaciência coaerá
levá-lo(a)a uma ruptura repentina sem se preocupar com a reação do pessoa amada pense bem,
antes. Pessoal — Não se deixe influenciar e "ão
ouço as propostas lisonjeiras Saúde — Enxaquecas rápidas.

PEIXES — 19/2 a 20/3
Finanças —Trabalho —Vocêterá muitos idéiase
muita atividade hoie No setor profissional você
terá umo grande satisfação de amoi uróprio Evite
Você
as despesas inúteis Não especule Amor
terá relações sentimentais jgradaveis mas será
sobretudo amizade e não veraoaeiro urnor Alefilhos
gria no seu lor Satisfações corr seus
Pessoal - Ho|e torne --uinado nau emito |ulgaSuu juude será
mento artificiai der'ioi3 Saúde
excelente Faça ioga

CADERNO B

CINEMA FRANCÊS

Música

O VIOLINO
INTIMISTA DE
BORIS BELKIN
sabe utilizar com boa técnica
e imensa musicalidade todas
as suas potencialidades expressivas.
É um violino que canta,
sussurra e desenvolve longos
fios melódicos com perfeito
legato, chegando eventualmente a nos surpreender com
um eloqüente e incisivo cantabile, que atinge dimensões
sonoras insuspeitadas para
os seus padrões habituais.
Tais virtudes, Belkin demonstrou plenamente na So-

Ronaldo Miranda
som é, em geral,
pequeno, quase
confidencial. O
violino de Boris
— nascido
O Belkin
na Rússia, em
1948, e radicado na Inglaterra, desde 1976 — nào tem os
arroubos de um Accardo nem
a plenitude de um Leonid Kogan. Traz, contudo, a marca
de um artista singular, que
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PROMOÇÃO ESPECIAL PARA GRUPO
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DE

— Tel.: 255-3070

nata de César Franck com
que concluiu seu belo recital
de sábado à noite, na Sala
Cecília Meireles. Sua versáo
dessa obra difícil e substanciai revestiu-se de refinada
sensibilidade, que, através de
técnica exuberante e afinação perfeita, o violinista fez
valer em todas as solicitações
da extensa partitura. Na primeira parte do programa.a
peça de maior peso era a sonata Op. 30 n° 3, de Beethoven, que obteve um rendimento sonoro náo tão apreciável, deixando escapar aiguns arranhões e evidenciando aqui e ali inflexões ligeiramente aciganadas, o que afetou em parte a sobriedade do
estilo beethoveniano.
O acompanhamento pianístico foi confiado ao competente Fernando Lopes, intérprete de técnica invejável
mas nem sempre de bom trato cameristico. Em matéria
de som, Fernando é o oposto
de Belkin e o contraste do seu
piano tonitroante com o frágil violino do artista russo foi
às vezes por demais evidente.
A situação agravou-se por ter
o pianista tocado com a tampa do Steinway totalmente
aberta, quando teria sido de
bom alvitre que estivesse fechada ou, ao menos, com a
meia-abertura que é praxe
nos concertos do gênero.
Violinista Boris Belkin, na
Sala Cecília Meireles. l°/9, às
21 horas. Ao piano: Fernando
Lopes. Programa: Sonata em
Ré Maior, n° 4, de Haendel,
Sonata Op. 30 n° 3, em Sol
Maior, de Beethoven, e Sonata em Lá Maior para Violino
e Piano, de César Franck. Extra: Habanera, de Ravel.

Patrocínio da sua

CADERNETA DE POUPANÇA
Quem poupa conquista o que
a vida tem de melhor.

Nelson Cavaquinho
"Eu tinha até vergonha de
passar perto do quartel, porque eu
era faltoso, sabe?".

ESPECIAL
HOJE, 11HS. DA NOITE.

RADIO JORNAL DO BRASIL AM 940 KHz

O QUE FOI
FEITO DE
GODARD?
cinema francês,
que influenciou
toda uma geraçâo na década de
O 60, parece agora
interessar apenas
uma minoria distribuída entre cinéfilos e alguns poucos
jovens universitários que tentam chegar a uma informaçâo menos superficial que a
das salas de aula. Uma boa
amostra disso seria a reduzida platéia que na quinta-feira
ocupou o auditório da Univesidade do Estado do Rio de
Janeiro, quando lá se realizou
uma mesa-redonda sobre o
cinema da França, parte da
programação da Semana da
Cultura Francesa que se encerra hoje.
Para discutir o assunto, foram convidados José Carlos
Monteiro (diretor do Museu
da Imagem e do Som), José
Carlos Avelar (da Clnemateca do Museu de Arte Moderna
e JORNAL DO BRASIL),
Pierre Kast (cineasta francês
e crítico do Cahiers du Cinéma) e dois representantes da
Embrafilme, Ismail Xavier e
Carlos Augusto Machado Ca111. Como ponto de partida, a
nouvelle vague que, segundo
José Carlos Monteiro, "falava
do hoje, aqui e agora; um
cinema vigoroso, aberto reflexivo e corajoso, ousado a ponto de dizer que o cinema é
mais que uma indústria". O
neo-realismo italiano foi
apontado como a matriz entre a troca de informações
entre o Cinema Novo no Brasil e a nouvelle vague na
França.
Pierre Kast fez questão de
ressaltar que a nouvelle vague não deveria ser encetada
como um movimento artístico já que náo havia uma estetica ou ideologia comuns e
sim a vontade de destruir a
estrutura do cinema francês
anterior àquela época. Na
opinião de todos os participantes, a característica básica do novo cinema feito era
entender cinema como expressão individual, autoral,
onde a competência técnica
náo era o fundamental e viria
a ser uma afirmação de convenções. Isto despertou o interesse de várias pessoas
mais ligadas ao fazer do que
aos meios, o que propiciou o
surgimento de cinematografia em países sem condições
industriais, caracterizada por
Glauber Rocha como "uma
câmara na mão e uma idéia
na cabeça".
Aos jovens ansiosos por saber mais sobre o assunto resta apenas o relato da época
pois se na década de 60 não
tinham idade para assistir a
tais filmes, raras são as vezes
em que eles voltam a ser exibidos, o que também implica
uma visão fragmentada do
que possa ter sido. Observar
associação e montagem de
idéias, num arranjo informal
encontrado por Godard, continua cada vez mais difícil,
visto que depois de 68 nenhum de seus novos filmes foi
levado às telas brasileiras.
A grande crise do cinema
francês se deu a partir do
investimento de capital americano em sua produção. A
tendência passou a ser um
cinema despersonificado,
universal, coca-cola, dentro
de um conjunto de filmes unificados por estilo, tema, produção em função da pressão
exercida pelos grupos econômicos. O cineasta Pierre Kast
informou ainda que não há
nenhum interesse dos três
grandes exibidores franceses
pelos novos trabalhos. Acrescente-se a todos estes problemas, a concorrência da televisáo, que na opinião de Kast
vem a ser a maior forma de
ditadura audiovisual.

A Câmara de Comercio e Indústria Brasil-Alemanha, com o
patrocínio do Banco Sudameris Brasil S/A, sob os auspícios da
Embaixada da República Federal da Alemanha, apresentam
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Três programas diferentes de 3 a 11 de Outubro
PROGRAMA N9 1
"F-UGÊNE
ONEG1N" - Bailet em 3 atos e 6 cenas de
Alexander Pushkin - Música: Piotr llich Tchaikovsky Coreografia: John Cranko - Cenários e Figurinos: Jurgen
Rose.
PROGRAMA N9 2
"VOLUNTARIES" Música: Francis Poulenc Coreografia: Glen Tetley.
"REQU1EM" Música: Gabriel Fauré - Coreografia:
Kenneth MacMillan, ou
'.'CANÇÃO
DA TERRA" - Música: Mahler Coreografia: Kenneth MacMillan.
"CANÇÕES" Música: Jazz - Coreografia: Willian
Forshyte.
PROGRAMA N9 3
"A
MEGERA DOMADA" - Bailei em 2 atos de
Shakeaspeare - Música: Domenico Scarlatti Coreografia: Jolui Cranko - Cenários e Figurinos:
Elisabeth Dalton.

AeB
(3 espetáculos)
Frisas e Camarotes (6 lugares)
CrS 14.400,00
Poltronas e Balcões Nobres ... CrS 2.400.00
Balcões
CrS
1.500,00
Galerias
CrS
900.00

C
(2 espetáculos)
CrS 9.600.00
CrS 1.600.00
CrS 1.000.00
CrS 600.00

Os espetáculos serão realizados única e exclusivamente
no Teatro Municipal.
Com o apoio do Banco SUDAMERIS S.A.; Banco do
Brasil S.A.; Volkswagen do Brasil S.A.; Mercedes Benz
do Brasil S.A.; Robert Bosch do Brasü Ltda. e Bayer do
Brasil SA.
Realização: S. Jardanovsky Produções Artísticas.
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Rio de Janeiro, terça-feira. 4 de setembro de 1979
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Livros & Autores

o
PRAZER
DE
DESCOBRIR

HOJE E AMANHA

Mario Pontes
de um longo recesso,
interrompido apenas pelo
pequeno medo do Skylab, a
conquista espacial volta às
DEPOIS
primeiras páginas dos jornais, com as belas imagens de Saturno
remetidas pelo Pioneer seis anos depois
de deixar a Terra e percorrer 3 bilhões
de quilômetros. É uma boa ocasião
para entrar na primeira livraria, levar
para casa o último livro de Isaac Asimov publicado no Brasil, O Início e o
Fim (Ed. Melhoramentos, S. Paulo,
240pp) e entregar-se à sua leitura.
Decerto, já houve quem escrevesse
livros de vulgarização científica melhor
do que os de Asimov, e bastaria lembrar o Jacob Bronowski do extraordinário A Escalada do Homem, recémpublicado no Brasil pela Martins Fontes em co-edição com a UnB. Mas Bronowski — como a equipe que fez O
Homem e Seus Símbolos (saiu aqui
pela Nova Fronteira), destinado a tornar accessíveis ao grande público as
teorias de Jung — teve anos para elaborar sua obra. Asimov, não. Ele é um
escritor profissional, que trabalha sob
pressão, a fim de atender a encomendas, sempre para ontem, de editores de
jornais e revistas. É surpreendente, *
pois, que consiga manter a qualidade
dos seus escritos, nos quais mesmo a
repetição do dado conhecido sempre se
enriquece com o sal de uma idéia nova,
de uma hipótese que empurra o saber
do leitor um pouquinho para diante.
No volume aqui referido, que como
muitos dos outros 199 que já lançou é
formado de artigos e ensaios recolhidos
nas mais diferentes publicações, Asimov trata do passado, do presente e do
futuro da humanidade. Da evolução, da
formação dos combustíveis fósseis, das
fontes alternativas de energia, do estado atual do conhecimento sobre os pianetas pelos quais o Pioneer acaba de
passar, da futura colonização dos céus
pela raça humana, das possibilidades
de que um dia alcancemos outras galãxias viajando através de túneis do tempo. Ou simplesmente de que nos suicidemos antes de lograr feitos tão extraordinários.
Tudo interessante, até emocionante; e ainda quando a informação não
seja de todo nova, repita-se, Asimov
fascina pela maneira como a reexpõe.
Mas dos 21 ensaios aqui reunidos, um,
sobretudo, deveria levar o leitor a parar
e pensar um pouco. Está logo no começo e intitula-se A Democracia do Saber.
São só 10 páginas, mas nesse exíguo
espaço, tomando como ponto de partida a afirmação de Euclides de que "não
há estrada real para o saber", Asimov
consegue resumir o que há de melhor
na reflexão critica à educação através
dos séculos, mostrando que tudo o que
a instituição escola tem feito até hoje é
tirar do homem o prazer de aprender,
roubar-lhe "a sensação de quase insuportável deleite de compreender" por si
próprio.
Asimov faz justamente o contrário:
ele está sempre nos induzindo a compreender. A menos que o leitor seja um
empedernido, definitivamente estragado pelo formalismo da educação, será
com prazer crescente que avançará peIas páginas de O Início e o Fim, apesar
das coisas difíceis e por vezes desagradáveis de que o livro fala.

Hoje — A partir das 20 horas
desta terça-feira, a Zona Sul do Rio
conta com mais uma livraria. Seu
nome é Noa Noa. O endereço, Av N
S de Copacabana, esquina de Av
Atlântica (Shopping Cassino Atlântico, loja 301). E a inauguração contara com a presença de artistas e
poetas. Ana Cristina César lá estará
para autografar seus livros enas de
Abril (poesias) e Correspondência
Completa (prosa) *** Logo mais às
17 horas, no Sindicato dos Escritores do Município do Rio de Janeiro
(Av. Churchill 97/504), reunião para
discutir vários problemas, entre
eles o dos direitos autorais *** No
Shopping Center da Gávea (Rua
Marquês de S Vicente 52, Galeria
Saramenha), lançamento do livro
Alumbramentos, 43 poemas de Manuel Bandeira, acompanhado de
um disco com a voz do poeta e
gravuras de Darei, Enrico, Carlos
Leão, Aldemir Martins e Marcelo
Grassmann. O volume é editado

pela Alumbramento e cada exemplar, de uma tiragem de 500 cópias,
custa CrS 9 mil 500 ou CrS 4 mil 500.
conforme as suas características
*** Em Belo Horizonte, às 20 horas,
na Casa do Jornalista (Av. Álvares
Cabral 400), autógrafos de Ediçào
Extra, de Alcindo Ribeiro, publicado pela Editora Lemi *** No Rio. às
20 horas, na Livraria Muro (Rua
Visconde de Pirajá 82), Mario Galvâo e Henrique Mariotti autografam seus recém-publicados livros
de ficção: A Torre e Sua Voi e
Peixes Deitados de Lado.
Amanha — Armando Freitas Filho e Tite de Lemos autografam
seus livros de poesia recémlançados pela Nova Fronteira: A
Mào Livre e Marcas do Zorro. Na
Livraria Muro, às 20h30m, **? As
16h, na Rua Ipiranga 70, com a
presença de escritores e autoridades, solenidade comemorativa dos
150 anos de fundação da Imperial
Sociedade Amante da Instrução.

¦ ¦ ¦
A Nórdica abre a semana com duas reedições. A segunda de Tina
Memória
ro
(144pp. CrS 120), romance de Esdras do
Nascimento sobre os
desencontros amorosos de casais da classe
média carioca, E a segunda, também, de O
Proibido
Escritor
(80pp. CrS 65), contos
de Origenes Lessa,
com os quais ele iniciou, há 50 anos, uma
carreira literária representada por mais
de meia centena de
obras de ficção e ensaio. O livro vem enri-

quecido com ilustrações (náo creditadas,
infelizmente) e com
um prefácio de Genolino Amado
• • •
Igualmente merecedoras de atenção,
duas reedições com o
selo da Nacional, de
Sáo Paulo. A seguncompletamente
da,
refundida, de América Latina: Estruturas
Sociais e Instituições
Políticas (425), do professor Jacques Lambert, Autor do hoje
clássico Os Dois Brasis. O livro é de 1963.
De Vicente Licínio
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Cardoso, a Nacional
lança a 3a edição de A
Margem da História
do Brasil H43pp. Cr$
60), coletânea de ensaios escritos pouco
antes da morte do Autor em 1931.

Recém-lançado
J.G. MERQUIOR
em Londres pela
THEVEILANDTHEMASK.
editora Routledge
ESSAYS ONCUl.TUREANDinHOl.OCiY
WITHAFOREWORDBYERNESTÜELLNER
&Kegan Paul, The
ir '
Veil and the Mask:
Essays on Culture
and Ideology, é o
primeiro livro escrito e publicado
na Inglaterra por
José Guilherme
Merquior. Constltuldo de ensaios de
^ s"r~^"j-.£< *£ífcitiS&\A<<a/i rrvi^v
teoria sociológica,
e focalizando em
particular o problema do Poder e
da cultura, representa 20 anos de
produção ensaística do Autor e marca seu trânsito da
critica literária para a ciência política e os estudos sociais. Na verdade, trata-se da
originariamente tese de doutoprimeira parte de uma trilogia
rado na London School of Ecodedicada principalmente ao
nomies and Political Science.
problema político e cultural da
A síntese de um estudo histórilegitimidade. Dentro de alguns
co da legitimidade, que está
meses, a Routledge editará em
escrevendo para coroar a série,
sua coleção International LIserá apresentada pelo Autor
brary of Sociology, fundada
no I Encontro Internacional da
por Karl Mannheim, um segunUniversidade de Brasília, que
do ensaio de Merquior, Rousse realizará de 10 a 14 deste
seau and Weber: Two studies
mês.
in the Theory of Legitimacy,

?Steifà&&ê*?€L ?¦ Sm

LANÇAMENTOS

I \

ASSINATURA "A"
3. 6 e 9 de Outubro às 21 hs. - Programas 1, 2 e 3.
ASSINATURA "B"
4, 7e 10 de Outubro às 21 hs. - Programas 1, 2 e 3.
ASSINATURA "C"
5 e 11 de Outubro às 21 hs. - Programa 1 e 3.
PREÇOS
ASSINATURAS

JORNAL DO BRASIL O

As últimas do mundo
infantil estão no Caderno
de Quadrinhos.
No jornal doBrasií
todos os domingos.

Finalmente, no Teatro Municipal, as mesmas
montagens gue o consagraram mundialmente,
ONEG1N", "A MEGERA DOMADA"
EUCENE
"REQUlEM"dc Fauré.etc.
Completo: 100 pessoas.

Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal (Funterj)
Etoiles: Márcia Haydée. Birgit Keil, Egon Madsen,
Richard Cragnun.
Diretora: Márcia Haydée.
Venda das assinaturas no Banco Sudameris S.A. Ag. Centro - Rua da Quitanda, 70 - Tel.: 221-4747.
Até o dia 14 de Setembro.
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Sílvio Castro, professor,
desde 1962, de Língua e Literatura de Expressão Portuguesa da Universidade de
Pádua, Itália, lança afinal
seu esperado ensaio Teoria
e Política do Modernismo
Brasileiro (146pp. CrS 100).
Embora autônomo, este livro de certa forma completa
outro que o autor publicou
pela mesma editora, a Vozes, em 1976: A Revolução
da Palavra, um estudo sobre as origens e a estrutura
brasileira moderna.
As relações entre a linguística, a política, as cièncias humanas, a matemática e outros campos do saber
são discutidas por Nuom
Chomsky em Diálogos Com
Mitson Ronat (179pp.), que
acaba de ser publicado pela
Cultrix, em tradução de Álvaro Lorencini e Sandra Nitrini.
Os argentinos Eduardo
Kalina, psicanalista, e Santiago Kovadlof, poeta e ensaísta, estudam interdiscipllnarmente, em As Ciladas
da Cidade (104pp.CrS 80), as
relações da vida urbana
com a dependência da droga. Traduzido pelo próprio
Kovadloff, o livro aparece
em português com o selo da
Brasiliense, de São Paulo.
A aceitação e a resistência da cultura brasileira aos
valores transmitidos, há
quase um século, pelo cine-

NoamChornsky
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ma americano, ê o tema desenvolvido por Cláudio De
Cicco em Hollywood na
Cultura Brasileira il29pp.i.
Edição da Convivium, de
Sáo Paulo.
Depois de descobrir uma
fórmula absolutamente segura de prolongar a vida
humana até os 150 anos, um
cientista soviético foge para
o Ocidente e começa a ser
caçado pelo KGB nos
meandros de Veneza. Isto,
em resumo, é o que se conta
em O Elixir da Longa Vida
(Record, 306pp.j, do fazedor
de best-sellers Irving Wallace.
Poirot às voltas com
fraudes, chantagens e assassinios. Está nas páginas de
Os Trabalhos de Hércules
(235pp. CrS 150), mais um
Agatha Christie lançado peIa Nova Fronteira.

A camisa de algodão
estampado com espigas de
milho pode ser vestida com a
saia curta ou longa,
transpassada com a mesma
estampa em fundo escuro

Guilherme traz de volta o fustão branco,
empregado no longo contornado por
recortes desenhados com bordado em linha
amarela. No casaco, a mesma combinação
de cores, que tem o ar primaveril
acentuado pela faixa de cetim verde

•
MODA DE VERÃO
GUIMARÃES
GUILHERME
ARA AMERICANA VER (E COMPRAR
lesa Rodrigues
moda no Brasil ainda é uma temeridade.
Não fosse a coragem de
intrépidos desenhistas,
FAZER
estilistas e costureiros
que persistem em lutar contra a
falta de mão-de-obra, o atraso na
entrega dos tecidos e o custo dos
desfiles, teríamos apenas a moda
industrial — sensata, bem-feita, é
verdade, mas que não lança o essencial: a criação. É nesse quadro
que Guilherme Guimarães, o mais
conhecido representante da moda
carioca, mais uma vez se lança à
aventura do mercado de exportação. Sua nova coleção já foi aprovada e comprada pelos americanos, e
será lançada nos Estados Unidos
em outubro. Mesmo como o apoio
de um grupo paulista que investiu
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em seu trabalho, e com negociações
que podem envolver a Cacex e o
Itamarati, até a total segurança do
business, Guilherme, publicamente, terá de correr os riscos sozinho.
A partir de outubro, se o desfile se
encerrar em meio a aplausos, o estilista poderá contar quem o ajudou
e como conseguiu fazer com que
sua roupa chegasse ao cabide dos
closets das elegantes americanas.
Até lã, a história é só moda. Depois
de tudo haver dado certo, começaremos a falar de negócios, notas,
lucros e porcentagens.
¦ ¦ ¦
Em outubro próximo, as roupas
do prêt-à-porter de Guilherme Guimarães estarão finalmente à venda
na boutique Martha, um dos melhores endereços da moda americana, e em Palm Beach, onde o verão
se estende até dezembro. Depois do
desafio superado de criar uma cole-
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ção de férias de verão em seguida
ao desfile de alta costura, o estilista
carioca (gaúcho de nascimento) terá também algumas peças dessa
coleção para as clientes brasileiras:
— Depois de 60 dias de vendas
nos Estados Unidos, essa prêt-àporter estará pronto também para
o nosso verão. Inclusive as novas
túnicas longas, em seda pura, da
coleção Arco-íris, em tons que batizei com nomes de pedras preciosas
e semipreciosas: água-marinha,
ametista, topázio e peau d'ange.
O esforço desse lançamento não
mas
transparece no rosto satisfeito,
todo cuidado é pouco: "Não posso
falar desses negócios sozinho. Existem mais pessoas envolvidas, que
devem ser consultadas. Prefiro esperar o desfile de Nova Iorque, em
outubro."
De qualquer maneira, enquanto
o mercado nacional recebe várias
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Para casamentos, recepções e grandes galas, Guilherme indica
a simplicidade do conjunto de vestido longo.
cinturado pelo laço de veludo. e casaco solto,
tudo em laise

l^-?^Íxp^^w^™bM

etiquetas estrangeiras em regime
de licenças e royalties, é interessante que um grupo brasileiro invista em nome nacional, reconhecendo o valor de um profissional da
costura para exportação. Assim como Clodovil Hernandez, de São
Paulo, Guilherme também gostaria
de ampliar o campo para o prêt-àporter:
A alta costura é para poucas
clientes e o desafio da roupa pronta
fascina mais, até pelo trabalho de
equipe que exige.
Fabricando a moda-exportação,
pensando nos modelos das glamour girls de setembro, nosso estilista tenta encontrar tempo para
definir o verão:
Verão, já? Estou curtindo tanto este inverno. Há tanto tempo o
Rio não usava suéter à noite.
Apesar da curtição invernal, sal
a linha de verão: muito marinho e

B^B Jr ^SJ/SjifmS^mm^mjmmjQSgmmjfffSgfâQ^-.-^ff1..j|ffi3S^3^B^Mf!--W»

f'

'jw

-iá? í*^?

branco, como sempre. E sai também a série Arco-íris, túnicas de
seda selecionadas para as fotos da
revista Town & Country e para a
campanha 79/80 da Revlon, com o
novo modelo Marthe Hunt substituindo Lauren Hutton. Na modelagem, a linha terá basicamente muitos pijamas de seda, calças, bermudas e saias-envelope.
Seguindo o estilo americano de
fazer moda, pergunta-se qual a roupa que a mulher carioca deveria
escolher, se só pudesse comprar um
traje para o próximo verão.
. — Um vestido decotado ou de
alças, com casaco de piquet
branco.
OS DETALHES
* Tecidos: algodões, laises, fustòes
e voiles. Jérseis de seda, sedas pu-

ras e talvez a cedarella, um novo
sintético.
Cores: branco, lilás, rosa, amarelo,
vermelho como fundo de estampas
e cobre.
Desenhos: imitando peles de anlmais, como a zebra, a onça e o tigre,
em cores tinturadas.
Comprimentos: longos, mostrando os sapatos, ou curtos, logo abaixo dos joelhos. Aberturas laterais
ampliam o passo.
Modelagem: Reta, quase sempre.
Saias transpassadas, cinturas marcadas por cinturões de verniz ou
laços de cetim e gorgoráo.
Acessórios: As túnicas e vestidos
do prêt-à-porter e da alta costura
são acompanhados por foulards,
echarpes, lenços em triângulo ou
godês. As cinturas podem ser marcadas por faixas enroladas.
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Tigre e onça estão misturados no tecido que imita as peles de
feras. A cintura marcada pela faixa larga e a gola-ccharpe
são detalhes que agradam aos americanos. O cinto de seda é
de Rose Benedetti

A versatilidade é um dos pontos mais importantes na roupa
das americanas. O conjunto chemise-calça atinge o objetivo,
porque também vai à rua como um simples vestido, com cinto
de verniz

